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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 3 DE GENER DEL 201850 | Apunts |

Mercats
� Amer, Anglès, Banyoles, Begur,
Cassà de la Selva, Llançà, Maça-
net de la Selva, Ripoll, Salt, Sarrià
de Ter, Sant Antoni de Calonge,
Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere
Pescador i Vilablareix.

Balls
RIUDELLOTS DE LA SELVA
� 16.45. Baixos de la plaça de
l’ajuntament. Berenar i ball amb
l’actuació de David Casas.

Pastorets
OLOT
� 19.00. Orfeó Popular. Represen-
tació d'Els Pastorets d'Olot.

Pessebres
BANYOLES
� 11.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00.
Carrer Valls, 6. Pessebre monu-
mental de la Llar Santa Teresa
Jornet. Dins el 53è Concurs de
Pessebres de Banyoles. Fins al 14
de gener.

� 18.00 a 20.00. Monestir de Sant
Esteve. Exposició de Pessebres de
Banyoles i Comarca. 53è Concurs
de pessebres de Banyoles: Mostra
de pessebres escolars, mostra de
postals de Nadal i Patchwork, mo-
nogràfic de Pere Batlle Molas, ex-
posició de fotografies d'esports,
pessebres tradicionals, exposició
de figures de Jordi Gich i Batlle
Naixement, Postals de Nadal per
despertar somriures amb il·lustra-
cions de Roser Matas Nadal i pes-
sebre del casal de la gent gran de
Banyoles. Fins al 14 de gener.

BLANES
� 25a edició del pessebre monu-
mental, davant de l’Ajuntament.
Fins al 7 de gener.

� Pessebre tradicional i decoració
de Nadal al passeig de Dintre. Fins
al 7 de gener.

CARTELLÀ
� 11.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00.
Can Roseta. Pessebre de Remei
Mulleras. Fins a l’11 de febrer.

FIGUERES
� Mostra de pessebres i diorames
a La Cate. Fins al 7 de gener.

GIRONA
� Pessebre de l’Associació de Pes-
sebristes de Girona, a l’Ajunta-
ment. Es podrà visitar fins al 7 de
gener.

� 34a Mostra de pessebres a la
Carbonera i Cisterna del Museu
d’Història. Fins al 7 de gener.

L’ESCALA
� Durant el dia. Carrer del Mar,
cantonada carrer dels Horts. El
Pessebre del C.E.R.

L’ESTARTIT
� Pessebre tradicional de Modest
Comas, al local parroquial. Durant
les festes nadalenques.

LLORET DE MAR
� Exposició de diorames a la ca-
pella dels Sants Metges.

MONT-RAS
� 11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00.
Sala polivalent de l’Ajuntament.
XIV Mostra de Pessebres i Diora-
mes dels Castells del Baix Empor-
dà. Fins al 14 de gener.

OLOT
� Durant el dia. Can Trincheria.
Mostra de Pessebres. Fins al 7 de
gener.

RIPOLL
� 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 18.00.
Museu Etnogràfic. Pessebre mo-
numental de Toni Colomé.

RODA DE TER
� 17.00 a 20.00. Edifici de Can Pla-
noles. Exposició de Pessebres de
Roda.

SANT FELIU DE PALLEROLS
� Mostra de pessebres, a l’esglé-
sia parroquial del Roser. Horaris:
dissabtes, diumenges i festius, de
10.00 a 18.00. Per visites dies fei-
ners, cal trucar al telèfon 687 453
148.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� 19.00. Museu de la Mediterrà-
nia. Pessebre de Josep Mir. Fins al
29 de gener.

Fires
GIRONA
� Fira de Nadal, de 10.30 a 21.00,
a la plaça de la Independència.

� Fira de productes artesans, tot
el dia, al Pont de Pedra.

Infantils
BEGUR
� 17.00. Plaça de l’Església. Taller
infantil Fem el fanalet.

� 18.00. Plaça de l’Església. Rebu-
da del carter reial. Xocolatada po-
pular.

BESCANÓ
� 17.00 a 19.00. Sala polivalent.
PIN de Nadal. Activitats inflables,
jocs, manualitats i tallers.

BLANES
� 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.30.
Plaça dels Dies Feiners. Parc in-
fantil amb inflables.

CAMPDEVÀNOL
� 11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00.
Campament reial a la plaça de la
Dansa.

� 11.00. Taller de fanalets i de car-
tes al patge reial.

� 17.00. Arribada dels tres patges

reials i la seva comitiva pel carrer
Major, des de la plaça de l’Esglé-
sia fins a la plaça de la Dansa.

� 17.00. Passejades amb els ca-
mells de SSMM Reis d’Orient pels
entorns de la plaça de la Dansa.

CASSÀ DE LA SELVA
� Nadalenks, parc infantil de Na-
dal, al pavelló polivalent.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� 11.00 a 14.00. Plaça de les Pal-
meres. Derraping, pista de mini-
karts per derrapar. A partir de 3
anys.

� 19.00. Sala municipal. Carter re-
ial.

CELRÀ
� 17.00. Teatre L’Ateneu. Cinema
infantil, amb la projecció de la
pel·lícula Barrufets 3.

GIRONA
� 10.30 a 14.00 i de 16.30 a 20.00.
Complex esportiu del GEiEG a
Sant Narcís. Lleuresport, 33è Parc
infantil i juvenil de Nadal.

� 10.30. Museu d’Arqueologia de
Catalunya. Contes de Nadal i ta-
ller de fanalets.

� 10.30. Museu d’Història. Llufes
amb ombres xineses i construcció
d’un fanalet.

� 11.00 a 13.30 i de 17.00 a 19.00.
Plaça Miquel Santaló. Carpa de
Reis.

� 11.00. CaixaForum. Taller Mans,
llums i ombres, del cicle d'arts vi-
suals.

� 11.00. Centre cívic Barri Vell -
Mercadal. Espectacle infantil

Shhh... el col·leccionista de sons.

� 12.00. Biblioteca Carles Rahola.
Activitat infantil El vol de l’oreneta,
a càrrec de la companyia Selvàti-
ca Teatre.

� 17.00. Pista de bàsquet del car-
rer Narcís Blanch. Taller de fana-
lets.

� 18.00. Plaça de l’Assumpció.
Patge reial a Sant Narcís. Amb xo-
colatada i animació amb Sonaca-
nya.

� 19.00. Plaça de la Independèn-
cia. Cantada de nadales a càrrec
del cor Musicalis.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
� 18.00. Plaça Major. Carter reial.

OLOT
� 11.30. Plaça Clarà. Taller de ma-
nualitats, per elaborar objectes
relacionats amb els Reis. I a les
16.00, taller de decoració reial.

� 18.00. Plaça Clarà. Campament
reial.

PALAMÓS
� 16.30 a 19.30. Arbreda. Patge-
olimpíades, amb proves per fer de
patge i taller de fanalet.

PLATJA D’ARO
� 16.00 a 20.00. Palau d’Esports i
Congressos. Parc infantil de Nadal
El mar dels nens.

ROSES
� 17.00. Port esportiu (GEN). Arri-
bada amb barca del carter reial i
cercavila per l’av. de Rhode, av. de
Jaume I, av. Montserrat, c. Fran-
cesc Macià, c. Colom i plaça Ge-
neral Prim. Tot seguit, i fins a les

20.00, campament del carter reial
a la plaça General Prim.

SALT
� 17.30 a 20.00. Espai Gironès.
Carter reial del Rei Baltasar.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 10.00 a 18.00. Museu d’Història.
Joc de la Fuga de Caganers. Cal
reserva prèvia.

� 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00.
Pavelló municipal La Corxera.
Parc infantil de Nadal Ganxó Parc.

� 18.00. Plaça Salvador Espriu.
Benvinguda als patges reials. Ani-
mació infantil, jocs dirigits i xoco-
latada popular.

� 19.00. Museu d’Història de la
Joguina, rambla Generalitat i pla-
ça Salvador Espriu. Arribada dels
patges reials i recollida de cartes.

SANT FELIU DE PALLEROLS
� 17.00. Sala del costat de la bi-
blioteca. Taller de fanalets.

SANT GREGORI
� 17.00 a 20.00. Espai La Pineda.
Campament reial.

SANT JULIÀ DE RAMIS
� 16.00. Centre cívic. Recollida de
cartes per part del patge reial.

SANT PERE PESCADOR
� 17.00. Casal. Sessió de cinema
infantil.

TOSSA DE MAR
� 16.00 a 20.00. Pavelló municipal
d’esports. Divertossa.

Donació de sang
SANT FELIU DE PALLEROLS
� 17.00 a 21.00. Ca les Hermanes.

Diversos
BESCANÓ
� 20.00 a 22.00. Sala polivalent.
PIN de nit, amb activitats infla-
bles, videojocs i sessions de dj’s.

CARTELLÀ
� Carbonera a Can Roseta, fins al
5 de gener.

GIRONA
� 10.00 a 21.00. Palau de Fires.
Pista de gel. Fins al 7 de gener.

OLOT
� Pista de gel a la plaça Major.

RIPOLL
� Durant el dia. Museu Etnogràfic.
3a edició de Nadal al Museu.

Quines
OLOT
� 17.30. Centre cívic. Quina.

Visites
L’ESTARTIT
� 11.00. La Pletera. Sortida guiada
amb binocles per a públic familiar.

Cap de setmana
L’ESTARTIT
� Dinar empordanès a la barca Fa-
drí. Més informació, al telèfon 607
840 296 o a www.cre-
uers2mes2.com.

MASSANES
� XVIII Marxa de Reis, per dissab-
te. Se sortirà a les 09.00, de la
pista poliesportiva. Recorregut de
12 km.

Exposicions
BANYOLES
� Biblioteca. Exposició col·lectiva
Pinta un mandala, pintada per la
gent gran de Banyoles. Fins al 31
de gener.

� Museu Arqueològic. Desenter-
rant el Pla de l’Estany. 150 anys
d’arqueologia a la comarca. Fins al
7 de gener.

� Museu Darder. El Fluvià, tres
comarques i un riu. Fins al 14 de
gener.

CASTELL D’ARO
� Castell de Benedormiens. Ex-
posicions de Nadal. Concurs de
felicitacions nadalenques de la bi-
blioteca. Treballs de Nadal de les
escoles del municipi. 38è Concurs
de diorames, pessebres i compo-
sicions nadalenques. Caps de set-
mana i festius, fins al 7 de gener.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� Arxiu, Ecomuseu-Farinera i bi-
blioteca Ramon Bordas i Estra-
gués. 50 anys d’Empuriabrava,
1967-2017. Fins al 5 de gener.

� Cortalet. Visió andreuenca dels
Aiguamolls, fotografies de l’Agru-
pació Excursionista Muntanya de
Sant Andreu, de Barcelona. Fins al
28 de gener.

CELRÀ
� Centre cultural La Fàbrica.
Clarianes de bosc, de Víctor Mas-
ferrer. Dins el programa Exposi-
cions viatgeres. Fins al 7 de gener.

CERVIÀ DE TER
� Museu Raset. Exposició de Jo-
sé Ibáñez. Fins l’abril.

EMPÚRIES
� MAC Empúries. Antiqua pavi-
menta. Mosaics i paviments d’Em-
púries. Fins al 7 de gener.

FIGUERES
� Biblioteca Fages de Climent.
Exposició de fotografies del 4t
Concurs fotogràfic Ferran Pou de
meteorologia. Fins al 20 de gener.

� Galeria El Claustre. Col·lectiva
de Nadal. Fins al 5 de gener.

� Galeria Lola Ventós. Re/ani-
mar, de Mònica Campdepadrós.

� Museu de l’Empordà. Fes punta
al llapis, de Carles Bros. Fins a l’11
de febrer.

L’agenda

Campdepadrós exposa a Ventós

Una part de l’obra ‘Diana’ de Campdepadrós ■ M.C.

FIGUERES 11.00-13.00 EXPOSICIÓ
L’artista Mònica Campdepadrós exposa a la galeria
Lola Ventós la mostra Re/animar, que inclou l’obra
Diana, creada a partir de cartutxos de cacera reco-
llits per netejar les muntanyes. Fins al 20 de gener.

 

 

Les seves germanes, Consol, Enriqueta i Loreto; cunyats, Martí i Teresa; nebots, renebots, 

cosins i tota la família participen a les seves amistats i coneguts tan sentida pèrdua.

La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà demà dijous, dia 4, a 2/4 de 4 de la tarda, 

a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri. Domicili familiar: c/ Roureda, 4 - Canet d’Adri.

Va morir cristianament el dia 2 de gener del 2018 a l’edat de 86 anys.

Pregueu Déu per

A.C.S.

Vídua de Joaquim Parramon Planella

Àngela Bosch Bosacoma

Canet d’Adri, 3 de gener del 2018

 

La seva fi lla, Dolors; nets, Carles i Anna, i tota la família participen a 

les seves amistats i coneguts tan sentida pèrdua. La cerimònia

en sufragi de la seva ànima se celebrarà demà dijous, dia 4,

a les 11 del matí, a la parròquia de Llambilles.

Sala de vetlla: Tanatori de Girona, ctra. de Sant Feliu, 36.

Horari de vetlla: avui, de 16 a 21 hores.

Va morir cristianament el dia 2 de gener del 2018

a l’edat de 93 anys.

Pregueu Déu per

A.C.S.

Vídua de Josep Tolosa Viñolas

Anita Calvet Serra

✝

Llambilles, 3 de gener del 2018



EMPORDÀ
N'UNDO INTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LA PLETERA

11.30h Intervenció artística a la caseta elèctrica de la Pletera a càrrec de N'UNDO i
tot seguit debat " Urbanitzar a la brava" a càrrec de Martí Franch i Xavier
Quintana, a la zona de passeig A l'esquerra del giratori de la pletera.
18h Al centre d'Art Contemporani BÒLID presentació del llibre "Des de la resta" a
càrrec de N'UNDO i exposició del projectes desenvolupats per N'UNDO que es
podran veure fins el 25 de febrer



DIARI DE GIRONA
N'UNDO INTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LA PLETERA

Ajuntament de Torroella de Montgrí
Plaça de la Vila, 1 17257  Torroella de Montgri 
Web oficial 
27 de Gener de 2018
11.30h Intervenció artística a la caseta elèctrica de la Pletera a càrrec de N'UNDO i
tot seguit debat " Urbanitzar a la brava" a càrrec de Martí Franch i Xavier
Quintana, a la zona de passeig A l'esquerra del giratori de la pletera.
18h Al centre d'Art Contemporani BÒLID presentació del llibre "Des de la resta" a
càrrec de N'UNDO i exposició del projectes desenvolupats per N'UNDO que es
podran veure fins el 25 de febrer



BONART.CAT
SEGON CICLE D'INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES A LA PLETERA

bonart
El dia 27 de gener a les 11.30 h s'inaugura el segon cicle d'intervencions
artístiques a la caseta elèctrica de la Pletera a l'Estartit i ho fem amb "Des de la
resta i la no construcció" del col·lectiu n'UNDO a la que seguirà un petit debat
que, sota el títol "Urbanitzar a la brava. Dos exemples de desmantellaments
d'urbanitzacions i regeneració del paisatge al litoral gironí" donarà la paraula a
Marti Franch, arquitecte i autor del projecte de restauració del Paratge Tudela
Culip (Club Med) al Cap de Creus i Xavier Quintana, director científic del projecte
Life Pletera.
A les 18.00 al Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona, presentació del llibre
"Des de la resta" a càrrec de n'UNDO.



COSTABRAVA DIGITAL
TROBADA ENTRE ELS RESPONSABLES DE LA DESURBANITZACIÓ DE LA PLETERA I DEL CLUB MED

Anar enrere i desurbanitzar espais per tal de que tothom hi surti guanyant.
Aquesta ha estat la filosofia que ha impregnat la trobada entre els responsables
tècnics de les desurbanitzacions de La Pletera, a L'Estartit, i el Club Med, al Cap
de Creus. 
This text will be replaced 
Intervé: Martí Franch, Responsable del projecte de TudelaCulip / Gonzalo
Sánchez, Equipo n'UNDO 
Mentre que el projecte Life Pletera recupera la maresma perduda des del 1986
per l'aparició d'una urbanització que s'ha anat desconstruint els darrers anys, la
recuperació del Paratge TudelaCulip va significar la intervenció de 450 edificacions
del poblat de vacances del Club Med per tal d'aconseguir una zona que
jerarquitza el vianant. Les dues iniciatives, referents internacionals de bones
pràctiques de recuperació d'espais naturals, van sorgir en paisatges molt
diferents però amb uns objectius molt semblants. 
Al mateix temps, el col·lectiu d'arquitectes de Madrid n'UNDO han presentat una
instal·lació que contraposava les vistes reals que hi ha ara a l'entorn amb les que
hi podria haver venut una promotora immobiliària. L'equip de n'UNDO té com a
principis la no construcció, la minimització, la reutilització i el desmantellament. 
La trobada s'ha emmarcat en el 2n cicle d'intervencions artístiques a la caseta
elèctrica de la Pletera, una activitat que promouen el col·lectiu local BUIT i el Bòlit
Centre Art Contemporani de Girona, amb la col·laboració del Life Pletera.



DIARI DE GIRONA
SEGONA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LA PLETERA AMB UNA PROPOSTA DE REURBANITZACIÓ

Els màxims responsables tècnics dels projectes de desurbanització i restauració
ambiental de la Pletera, a l'Estartit, i del paratge TudelaCulip (Club Med), al Parc
Natural de Cap de Creus, van mantenir dissabte un diàleg obert a la Pletera
durant el qual van intercanviar experiències i van reivindicar la necessitat de
repensar el territori i promoure pràctiques de regeneració del paisatge. Abans de
la xerrada, va desenvoluparse la segona acció del «Cicle d'intervencions
artístiques a la caseta elèctrica de la Pletera», a càrrec del col·lectiu n'UNDO. Van
canviar, però, de rol i van concebre una acció basada en la proposta per
reurbanitzar la Pletera, per mitjà d'una agosarada macrourbanització
d'apartaments a primera línia de mar, amb tota mena de luxes, d'acord amb el
paradigme de desenvolupament contra el qual treballen.
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EL BAIX EMPORDÀ baixemporda@ddg.cat
CORREU ELECTRÒNIC

ACN/DdGGIRONA

■ La Generalitat ha obert la lici-
tació per redactar el projecte per
buidar l’abocador de Vacamorta,
situat a Cruïlles, i sobre el qual pe-
sen nombroses sentències del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i el Suprem. Segons re-
cull l'anunci, l’empresa que obtin-
gui el contracte haurà d’estudiar
quina és la millor fórmula per re-
tirar més de .. de tones de
deixalles que s’acumulen al sub-
sòl del paratge i analitzar possi-
bles destins de reubicació. Ara bé,
la Generalitat també deixa clar
que es retiraran aquelles escom-
braries que es van abocar a Vaca-
morta d'ençà del  en enda-
vant; és a dir, quan el Govern va
atorgar la llicència ambiental que
ha estat el focus del litigi. Això su-
posarà deixar . tones de
deixalles enterrades a lloc, que
són les que s’hi havien acumulat
anteriorment, segons consta al
plec de prescripcions tècniques
del contracte. La redacció del pro-
jecte per buidar Vacamorta surt a
licitació per . euros
(. euros amb IVA) i les em-
preses que vulguin optar-hi po-
den presentar ofertes ins demà.

La Generalitat va clausurar
l’abocador de Vacamorta el no-
vembre de . Tant el TSJC com
el Suprem van ordenar tancar-lo
perquè la llicència ambiental de
la instal·lació –i que ha estat el fo-
cus del litigi– estava mal donada.
Però aquestes no són les úniques
resolucions judicials que arrosse-
ga Vacamorta, perquè el cas ha
derivat en nombrosos recursos
(interposats tant per la Generali-
tat com per l’antiga gestora, Recu-
peració de Pedreres SL).

En tot cas, el juny del  el
TSJC  va donar un termini de dos
anys al Govern català perquè bui-
dés l’abocador i traslladés les dei-
xalles que s’hi havien abocat du-
rant anys. Quan aquest termini es
va esgotar, el TSJC va emetre una
nova resolució carregant contra la
Generalitat i dient-li que veia «del
tot inadmissible i insuportable»
que no hagués fet res per retirar
els residus de Vacamorta.

EL TSJC criticava obertament
que el Departament de Territori
no hagués impulsat «una sola ac-
tuació per retirar ni una mísera
tona dels milions que es van abo-
car al dipòsit». I que, per contra, al
Govern li haguessin sobrat

«temps i esforços» per interposar
als tribunals una «interminable
successió d’incidents, sol·licituds,
recursos i peticions diverses» per
intentar frenar el buidatge de
l'abocador.

Ara, la Generalitat ha fet un pri-
mer pas per complir les resolu-
cions judicials, o almenys perquè
el jutjat vegi que actua. L’Agència
de Residus de Catalunya (ARC) va
treure a licitació la redacció del
projecte per buidar l’abocador de
Vacamorta el dijous passat, amb
un termini per a presentar ofertes
que acaba demà. L’empresa que
guanyi la licitació tindrà un termi-
ni de nou mesos per redactar el
document.

L’adjudicatari del contracte
haurà d’estudiar les alternatives
que hi ha per a dur a terme el bui-
datge «i la manera d'extreure amb
mitjans mecànics» tant les deixa-
lles de Vacamorta com les dife-
rents capes de terra que les co-
breixen. Ara bé, com deixa clar el
plec de condicions tècniques, no
es retiraran tots els residus que hi
ha, sinó aquells que s’hi van abo-
car a partir del , és a dir, quan
la Generalitat va atorgar la llicèn-
cia ambiental que després els tri-
bunals van tombar.

Per establir aquest termini, la
Generalitat s’empara en la resolu-
ció del TSJC que al  li va donar
dos anys per buidar l'abocador. A
l’escrit, l’alt tribunal deia –literal-
ment- que s’ha de «restaurar com-
pletament el paratge a la situació
que tenia abans del  d'abril del
 –data en què la Generalitat
va atorgar la llicència ambiental a
l’abocador, que va poder reobrir
després que obrís per primer cop
el setembre de  a l’empara
d’una llicència municipal que va
ser anul·lada judicialment–». Se-
gons recull un dels documents
que acompanya la licitació, a
l’abocador de Vacamorta hi ha, en

xifres concretes, .., to-
nes de residus. I d'aquestes, les
que s’hauran de retirar seran, en
concret, .., (que són les
que s’hi van abocar entre els anys
 i inals del , quan l'abo-
cador es va clausurar).

Això vol dir, doncs, que d’entra-
da la Generalitat ja preveu que, un
cop completats els treballs, al pa-
ratge hi quedin ., tones
de residus industrials no perillo-
sos, els que s’hi van llançar entre
l'any  i ins al .

L’empresa que redacti el pro-
jecte per buidar Vacamorta haurà
d'estudiar també quin serà el cost
i el temps que es necessitarà per
retirar els residus. En una primera
estimació, la Generalitat va calcu-
lar que treure les deixalles costaria
ins a  milions d’euros, que es
necessitarien fer un mínim de
. viatges en camió i que els
treballs s'allargarien almenys
onze anys.

A més, el projecte també haurà
d'analitzar els riscos ambientals i
per a la salut humana que com-
portarà moure tots aquests mi-
lions de tones d'escombraries. I i-
nalment, analitzar on es diposita-
ran de nou.

L’actuació se cenyeix al que diu la resolució judicial, de manera que es retiraran més de 2,3 milions de tones de residus, que
són les que s’hi han abocat des del 2003, mentre que no es tocaran les 337.000 tones que s’hi van dipositar del 2000 al 2003

La Generalitat licita la redacció del projecte
per buidar parcialment Vacamorta

La resolució judicial de
restauració de paratge
diu que ha de tornar a
l’estat previ que tenia
abans de l’abril de 2003

ACN/DdG CRUÏLLES

■ L’alcalde de Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní de l’Heura, Salvi Ca-
sas, va reclamar a la Generalitat
que buidi del tot l'abocador de Va-
camorta i deixi el paratge net de
deixalles. Casas va recordar que
amb anterioritat a la sentència
que va anul·lar la llicència am-
biental, el TSJC ja n’havia emès
una altra que tombava la d'activi-
tats. També va reclamar que es

«depurin responsabilitats», tant
tècniques com polítiques, per un
litigi que ja fa  anys que dura. «Si
l’abocador s’hagués tancat quan
pertocava, s’haurien estalviat
molts diners», va dir l’alcalde, en
referència al devessall de recursos
i sentències que ha generat Vaca-
morta, i el cost que pot suposar re-
tirar els milions de tones de dei-
xalles. Casas va mostrar-se «satis-
fet» que la Generalitat hagi licitat
el projecte per buidar Vacamorta.
Però, critica que el procés s’hagi

fet per urgència, i que les empre-
ses interessades només tinguin
una setmana de termini per pre-
sentar-se al concurs. Un termini
que, de fet, acaba demà. L’alcalde
també desconia de l'import de la
licitació (que puja a poc més de
. euros, IVA inclòs). Segons
Casas, si per regla general els pro-
jectes «suposen un  del cost de
l'obra», fent càlculs s'estaria par-
lant que «buidar l'abocador cos-
taria , milons d’euros».
«Creiem que la Generalitat es

queda molt curta traient el projec-
te a licitació per aquest preu, per-
què el mateix Departament de Te-
rritori ja va calcular inicialment
que retirar les deixalles tindria un

cost de  milions d’euros, ha dit
l'alcalde de Cruïlles. De fet, Casas
té «sospites» que alguna cosa
«grinyola» amb el preu de sortida
de la licitació. 

L’alcalde de Cruïlles reclama que es
retirin tots els residus de l’abocador

L’alcalde, amb tota la documentació de l’abocador. ACN

DdG L’ESTARTIT

■ Els màxims responsables tèc-
nics dels projectes de desurbanit-
zació i restauració ambiental de la
Pletera, a l'Estartit, i del paratge
Tudela-Culip (Club Med), al Parc
Natural de Cap de Creus, van
mantenir dissabte un diàleg obert
a la Pletera durant el qual van in-

tercanviar experiències i van rei-
vindicar la necessitat de repensar
el territori i promoure pràctiques
de regeneració del paisatge.
Abans de la xerrada, va desenvo-
lupar-se la segona acció del «Cicle
d'intervencions artístiques a la ca-
seta elèctrica de la Pletera», a càr -
rec del col·lectiu n’UNDO. Van

canviar, però, de rol i van concebre
una acció basada en la proposta
per reurbanitzar la Pletera, per
mitjà d’una agosarada macrour-
banització d’apartaments a pri-
mera línia de mar, amb tota mena
de luxes, d’acord amb el paradig-
me de desenvolupament contra el
qual treballen. 

Segona intervenció artística a la Pletera
amb una proposta de reurbanització

Responsables dels projectes de desurbanització i de n’UNDO. DdG



RÀDIO CAPITAL
SOTERREN UNA LÍNIA ELÈCTRICA EN LA RECTA FINAL DE LES OBRES DE LA PLETERA

Imatge de les obres de restauració ambiental / Life Pletera 
L'Ajuntament de Torroella comença aquesta setmana les obres per soterrar la
línia elèctrica de mitja tensió en el projecte del Life Pletera. També desmantellaran
les estacions transformadores afectades pel pla per desurbanitzar i restaurar els
sistemes litorals de l'antiga maresma de la Pletera. Es preveu que les obres
acabin aquesta primavera.
Aquesta actuació estava pendent d'un informe de Costes de l'Estat i permetrà
millorar l'hàbitat de les aus, com explica la regidora Sandra Bartomeus.
El Life Pletera encara el seu últim any, però ha ensopegat amb l'aplicació de
l'article 155. En principi, havia d'acabar el proper mes de juny, però el govern
espanyol manté bloquejada una partida de 80.000 euros. Són els diners que
servirien per construir miradors i itineraris en aquest espai.
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