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Titular

Mitjà

02 set 2018

Caminada pel Molinet, la Pletera, la Gola del Ter i els camps de la Plana #estartit #parcnaturaldelmontgrí
#gironafoto #catalunyafoto #gaudeixcatalunya

Instagram ES

Superfície:100% Audiència:0 Valoració:ND

10 set 2018

Esta es la cara que se nos ha quedado cuando nos hemos enterado que en la playa PARA PERROS de
#laplatera en #Estartit obliga a tener atados a los perros bajo multa de 600 pavos. ¿Pero esto que
eeeeeeees? ¿a que lumbreras se le ha ocurrido tal genialida

Instagram ES

Superfície:100% Audiència:0 Valoració:ND

10 set 2018

Inicien el desmuntatge de la línia elèctrica de la maresma recuperada a la Pletera

Costabrava Digital

Superfície:100% Audiència:79 Valoració:3€

10 set 2018

Tècnics d'Endesa retirant el cablejat de la línia aèria de la Pletera el 10 de setembre de 2018 (Horitzontal)

Acn

Superfície:100% Audiència:1.344 Valoració:67€

10 set 2018

Pla general de la línia aèria que creua la Pletera el 10 de setembre de 2018 (Horitzontal)

Acn

Superfície:100% Audiència:1.344 Valoració:67€

10 set 2018

Pla obert d'un camió amb tot el cablejat retirat de la línia elèctrica aèria de la Pletera el 10 de setembre de
2018...

Acn

Superfície:100% Audiència:1.344 Valoració:67€

10 set 2018

Desmunten la línia elèctrica aèria de la Pletera de l'Estartit, l'última petjada de l'antiga urbanització

Acn

Superfície:100% Audiència:1.344 Valoració:67€

10 set 2018

L'última petjada de l'antiga urbanització de la Pletera

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:9.998 Valoració:670€

10 set 2018

Desmunten la línia elèctrica aèria de la Pletera de l'Estartit, l'última petjada de l'antiga urbanització

VilaWeb

Superfície:100% Audiència:3.226 Valoració:216€

10 set 2018

Desmunten la línia elèctrica aèria de la Pletera de l'Estartit

El Gerió

Superfície:100% Audiència:7 Valoració:ND

10 set 2018

Desmunten la línia elèctrica aèria de la Pletera de l'Estartit, l'última petjada de l'antiga urbanització

Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:1.038 Valoració:70€

10 set 2018

Desmontan la línea eléctrica de la Pletera de l'Estartit

La Vanguardia

Superfície:100% Audiència:25.341 Valoració:2.281€

10 set 2018

Desmunten la línia elèctrica aèria de la Pletera de l'Estartit, l'última petjada de l'antiga urbanització

Jornal

Superfície:100% Audiència:14 Valoració:ND

11 set 2018

Desmunten la línia elèctrica aèria de la Pletera de l'Estartit, l'última petjada de l'antiga urbanització

Girona noticies

Superfície:100% Audiència:112 Valoració:8€

11 set 2018

Comencen a retirar la línia elèctrica de la maresma de la Pletera

El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:6.518 Valoració:437€

11 set 2018

Comencen a retirar la línia elèctrica de la maresma de la Pletera

El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:8% Audiència:80.000 Valoració:248€

11 set 2018

L’Estartit Desmuntatge d’una línia aèria

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:4% Audiència:41.000 Valoració:104€

11 set 2018

L'Estartit Desmuntatge d'una línia aèria

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:9.998 Valoració:670€

11 set 2018

11/09/2018  09/11/2018

Enerclub  Club Español de la
Energía

Superfície:100% Audiència:17 Valoració:ND

14 set 2018

Desmunten l'antiga línia elèctrica de la Pletera

Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:11 Valoració:ND

14 set 2018

El govern català assegura que ha frenat la construcció de 2.500 habitatges a la Costa Brava els últims 8
anys

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:9.998 Valoració:134€

14 set 2018

El Govern ha reduït en 100 hectàrees el sòl destinat a nous creixements al litoral gironí els darrers 8 anys

Empordà

Superfície:100% Audiència:1.515 Valoració:20€

14 set 2018

El Govern ha reduït en 100 hectàrees els sòls destinats a nous creixements al litoral gironí els darrers 8 anys,
que equivalen a uns 2.500 habitatges
Superfície:100% Audiència:177 Valoració:ND

alcaldes.eu

Superfície:100% Audiència:177 Valoració:ND

15 set 2018

El sòl destinat a nous creixements al litoral gironí s'ha reduït en 100 hectàrees

Empordà

Superfície:100% Audiència:1.515 Valoració:20€

16 set 2018

La Generalitat ha reduït en 100 hectàrees els sòls destinats a nous creixements al litoral gironí els darrers 8
anys

Vila de Roses

Superfície:100% Audiència:1.197 Valoració:16€

17 set 2018

El Govern ha reduït en 100ha els sòls edificables al litoral gironí els darrers 8 anys

El Món

Superfície:100% Audiència:3.722 Valoració:39€

18 set 2018

"Re(fer) el paisatge", quatre anys de renaturalització a la maresma de la Pletera, a l'Estartit

Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:1.038 Valoració:70€

25 set 2018

Seminario GRATS de agua y territorio

Levante

Superfície:100% Audiència:7.206 Valoració:135€

25 set 2018

Seminario GRATS de agua y territorio

Levante (Ed. Impresa)

Superfície:78% Audiència:266.000 Valoració:181€

25 set 2018

LA PREVISIÓ

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:52% Audiència:41.000 Valoració:216€

26 set 2018

SOS Costa Brava no veu justificat el temor a indemnitzacions en el cas d'aturar promocions
Superfície:100% Audiència:79 Valoració:ND

Costabrava Digital

INSTAGRAM ES
CAMINADA PEL MOLINET, LA PLETERA, LA GOLA DEL TER I ELS CAMPS DE LA PLANA #ESTARTIT
#PARCNATURALDELMONTGRÍ #GIRONAFOTO #CATALUNYAFOTO #GAUDEIXCATALUNYA

jordillenasdeu: Caminada pel Molinet, la Pletera, la Gola del Ter i els camps de la
Plana #estartit #parcnaturaldelmontgrí #gironafoto #catalunyafoto
#gaudeixcatalunya

INSTAGRAM ES
ESTA ES LA CARA QUE SE NOS HA QUEDADO CUANDO NOS HEMOS ENTERADO QUE EN LA PLAYA PARA
PERROS DE #LAPLATERA EN #ESTARTIT OBLIGA A TENER ATADOS A LOS PERROS BAJO MULTA DE 600
PAVOS. ¿PERO ESTO QUE EEEEEEEES? ¿A QUE LUMBRERAS SE LE HA OCURRIDO TAL GENIALIDA

onalaramona: Esta es la cara que se nos ha quedado cuando nos hemos
enterado que en la playa PARA PERROS de #laplatera en #Estartit obliga a tener
atados a los perros bajo multa de 600 pavos. ¿Pero esto que eeeeeeees? ¿a que
lumbreras se le ha ocurrido tal genialidad? Había un ambiente de mal rollo y
tensión que no mola nada. Esta playa NO es #dogfriendly. Huid de Estartit, es un
engañabobos. Pero no pasa nada, el jefe es un listillo y ha sacado la cuerda de
12 metros y nos ha atado a Lucas y a mí de cada extremo. Claro, atados íbamos,
no dice nada la ordenanza sobre cuantos metros de margen ni a que o quien
tenemos que estar atados. ¡ese jefe!
#onalachulona #EstartitNOmola #pletera #playaparaperros #depostal #palafoto
#fail #pdae #gdac #perrodeaguas #spanishwaterdog #waterdog #gosdaigua
#gossos #perros #dogsofinstagram #instadog #ig_dogs #igerdogs #westy
#westhighlandwhiteterrier #westhighlandterrier #westie #perrosadoptados
#nocompresadopta

COSTABRAVA DIGITAL
INICIEN EL DESMUNTATGE DE LA LÍNIA ELÈCTRICA DE LA MARESMA RECUPERADA A LA PLETERA

El tram aeri de l'antiga línia elèctrica de la Pletera , a l' Estartit , el darrer vestigi
del procés incomplert d'urbanització que va patir l'espai a finals del 80, comença a
ser història. Tècnics de la companyia Endesa estan portant a terme el seu
desmuntatge, un operatiu força complex que s'enllestirà en poques setmanes.
D'aquesta manera, el tram aeri de la xarxa que passa per l'àmbit recuperat,
desapareixerà completament i se n'esborrarà, així, la darrera petjada de l'antiga
urbanització.
La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, destaca que « això implicarà
una millora estètica per a la maresma, però també representarà l'eliminació d'un
element de perill per a les aus, un fet especialment important atès que la
recuperació de l'espai ha comportat un increment molt notable del nombre
d'ocells que s'hi estableixen o estan de pas ».
La retirada física de la línia es va iniciar dimecres, després que dilluns de la
setmana passada es posés en servei la nova línia soterrada que s'ha fet passar
pel límit de l'espai protegit de la Xarxa Natura 2000. Tot plegat forma part d'una
actuació pressupostada en prop de 252.000 euros, que no estava inclosa en el
projecte inicial del Life Pletera, però que s'ha pogut tirar endavant gràcies als
estalvis generats durant la fase de desurbanització i creació de noves llacunes.
El projecte l'ha elaborat la companyia Endesa i l'executarà conjuntament amb
l'empresa Tragsa, un dels socis del Life Pletera. Els treballs inclouen el
desmantellament d'una de les tres casetes de serveis elèctrics (la central) mentre
que la del sector nord es mantindrà operativa i la del sud, es reconvertirà en un
mirador, inclòs al projecte itineraris que gestiona el Parc Natural del Montgrí.
La línia antiga de la Pletera tenia prop d'1,5 quilòmetres i connectava les cases de
la urbanització amb alguns masos i amb la zona del marge dret de la Gola del riu
Ter. Discorria soterrada per la part on hi ha asfaltat el carrer i, a l'altura del camí
Fondo, continuava en format aeri fins a creuar el riu Ter. La nova ressegueix el
perímetre de la Xarxa natura 2000, que coincideix amb els camins de la
Caminassa i de la Gola. La nova instal·lació és més llarga ja que fa uns 2,4
quilòmetres.
Un cop desmuntada la línia elèctrica, es podran iniciar els treballs per executar la
xarxa d'itineraris que permetrà recórrer l'espai amb facilitat i de manera
ordenada, tant a peu, com en bicicleta.
Pograma Life
Life Pletera és l'acrònim del projecte «Desurbanització y recuperació de la
funcionalitat ecològica en els sistemes costaners de la Pletera (LIFE13
NAT/ES/001001»). És un projecte subvencionat pel programa Life, l'instrument
financer de la Comissió Europea per a la preservació del medi ambient a Europa.
El Life Pletera té un pressupost de 2.528.148 euros, el 75% dels quals
(1.896.111) estan aportats pel programa Life. La resta l'aporten l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí, com a beneficiari del projecte; el Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter, la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis de la
Universitat de Girona (UdG) i l'empresa pública Tragsa, com a socis. També
compta amb el suport, com a cofinançadors, de la Diputació de Girona, i del
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Fundación
Biodiversidad.

ACN
TÈCNICS D'ENDESA RETIRANT EL CABLEJAT DE LA LÍNIA AÈRIA DE LA PLETERA EL 10 DE SETEMBRE DE 2018
(HORITZONTAL)

Tècnics d'Endesa retirant el cablejat de la línia aèria de la Pletera el 10 de
setembre de 2018 (Horitzontal)

ACN
PLA GENERAL DE LA LÍNIA AÈRIA QUE CREUA LA PLETERA EL 10 DE SETEMBRE DE 2018 (HORITZONTAL)

Pla general de la línia aèria que creua la Pletera el 10 de setembre de 2018
(Horitzontal)

ACN
PLA OBERT D'UN CAMIÓ AMB TOT EL CABLEJAT RETIRAT DE LA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE LA PLETERA EL
10 DE SETEMBRE DE 2018...

Pla obert d'un camió amb tot el cablejat retirat de la línia elèctrica aèria de la
Pletera el 10 de setembre de 2018...

ACN
DESMUNTEN LA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT, L'ÚLTIMA PETJADA DE L'ANTIGA
URBANITZACIÓ

Desmunten la línia elèctrica aèria de la Pletera de l'Estartit, l'última petjada de
l'antiga urbanització

DIARI DE GIRONA
L'ÚLTIMA PETJADA DE L'ANTIGA URBANITZACIÓ DE LA PLETERA

La retirada del cablejat donarà més seguretat als ocells "que s'hi estableixen o
estan de pas"
Tècnics d'Endesa han engegat les tasques de desmantellament de la línia elèctrica
aèria de l'antiga urbanització de la Pletera de l'Estartit. Aquestes tasques
representen l'últim pas per fer desaparèixer completament la urbanització creada
als anys 80. Fins ara, aquesta línia estava soterrada per la part asfaltada, però a
l'alçada del camí Fondo seguia en format aeri fins a creuar el riu. Abastia alguns
masos de la zona i connectava amb la part del marge dret de la Gola del Ter. Ara,
tots aquests clients rebran el subministrament a partir d'una línia soterrada que
s'ha construït pels camins que limiten amb la Xarxa Natura2000, que protegeix
l'espai pel seu interès natural. La desaparició de la línia aèria ha de servir per
donar més seguretat a les aus que hi ha, evitant el risc d'electrocutarse. La
regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Sandra Bartomeus,
destaca que aquest és un pas "important" ja que "la recuperació de l'espai ha
comportat un increment molt notable del nombre d'ocells que s'hi estableixen o
estan de pas".
Les tasques per eliminar aquesta línia conjuntament amb la construcció de la part
soterrada tenen un cost de 252.000 euros. Els tècnics van començar a retirarla
el dimecres 5 de setembre i es preveu que en poques setmanes s'enllesteixi. El
projecte inicial, que va rebre una subvenció europea dins del projecte Life, no
preveia aquesta operació, però gràcies a l'estalvi econòmic acumulat en d'altres
obres s'ha pogut pagar la retirada del cablejat.
A banda de la retirada de la línia elèctrica, el projecte també preveu desmantellar
una de les tres casetes de serveis elèctrics que hi havia a la urbanització.
Concretament, eliminaran la del mig. La que queda més a la zona sud es
convertirà en un mirador, mentre que la que hi ha a la zona nord seguirà en actiu.
Una vegada s'hagi acabat la retirada d'aquesta línia d'un quilòmetre i mig, es
preveu començar a treballar en la xarxa d'itineraris que han de servir per recórrer
a peu i en bicicleta tot el nou espai natural. Aquesta xarxa d'itineraris estarà
gestionada pel Parc Natural del Montgrí.
Una urbanització que va néixer als 80 en una zona d'aiguamolls
La urbanització de la Pletera de l'Estartit va arrencar el 1986 amb l'abocament de
800 tones de runa diàriament per fer alçar el terreny per sobre de la zona dels
aiguamolls que hi havia. El 1988 es va enllestir la primera fase de la urbanització,
però es va aturar la construcció de la resta, a l'espera que fos un territori
protegit per la Llei de Costes.
No va ser fins al 2013 quan es va crear el projecte Life Pletera, a partir d'una
subvenció europea, que implicava la restauració de l'entorn natural a partir de la
recuperació de les basses que hi havia i d'aquesta manera engegar el procés de
desurbanització d'aquesta zona.

VILAWEB
DESMUNTEN LA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT, L'ÚLTIMA PETJADA DE L'ANTIGA
URBANITZACIÓ

ACN L'Estartit.Tècnics d'Endesa han engegat les tasques de desmantellament de
la línia elèctrica aèria de l'antiga urbanització de la Pletera de l'Estartit (Baix
Empordà). Aquestes tasques representen l'últim pas per fer desaparèixer
completament la urbanització creada als anys 80. Fins ara, aquesta línia estava
soterrada per la part asfaltada, però a l'alçada del camí Fondo seguia en format
aeri fins a creuar el riu. Abastia alguns masos de la zona i connectava amb la part
del marge dret de la Gola del Ter. Ara, tots aquests clients rebran el
subministrament a partir d'una línia soterrada que s'ha construït pels camins que
limiten amb la Xarxa Natura2000, que protegeix l'espai pel seu interès natural. La
desaparició de la línia aèria ha de servir per donar més seguretat a les aus que hi
ha, evitant el risc d'electrocutarse. La regidora de Medi Ambient de Torroella de
Montgrí i l'Estartit, Sandra Bartomeus, destaca que aquest és un pas "important"
ja que "la recuperació de l'espai ha comportat un increment molt notable del
nombre d'ocells que s'hi estableixen o estan de pas".
Les tasques per eliminar aquesta línia conjuntament amb la construcció de la part
soterrada tenen un cost de 252.000 euros. Els tècnics van començar a retirarla
el dimecres 5 de setembre i es preveu que en poques setmanes s'enllesteixi. El
projecte inicial, que va rebre una subvenció europea dins del projecte Life, no
preveia aquesta operació, però gràcies a l'estalvi econòmic acumulat en d'altres
obres s'ha pogut pagar la retirada del cablejat.A banda de la retirada de la línia
elèctrica, el projecte també preveu desmantellar una de les tres casetes de
serveis elèctrics que hi havia a la urbanització. Concretament, eliminaran la del
mig. La que queda més a la zona sud es convertirà en un mirador, mentre que la
que hi ha a la zona nord seguirà en actiu.Una vegada s'hagi acabat la retirada
d'aquesta línia d'un quilòmetre i mig, es preveu començar a treballar en la xarxa
d'itineraris que han de servir per recórrer a peu i en bicicleta tot el nou espai
natural. Aquesta xarxa d'itineraris estarà gestionada pel Parc Natural del
Montgrí.Una urbanització que va néixer als 80 en una zona d'aiguamollsLa
urbanització de la Pletera de l'Estartit va arrencar el 1986 amb l'abocament de
800 tones de runa diàriament per fer alçar el terreny per sobre de la zona dels
aiguamolls que hi havia. El 1988 es va enllestir la primera fase de la urbanització,
però es va aturar la construcció de la resta, a l'espera que fos un territori
protegit per la Llei de Costes.No va ser fins al 2013 quan es va crear el projecte
Life Pletera, a partir d'una subvenció europea, que implicava la restauració de
l'entorn natural a partir de la recuperació de les basses que hi havia i d'aquesta
manera engegar el procés de desurbanització d'aquesta zona.

EL GERIÓ
DESMUNTEN LA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT

Tècnics d'Endesa han engegat les tasques de desmantellament de la línia elèctrica
aèria de l'antiga urbanització de la Pletera de l'Estartit (Baix Empordà). Aquestes
tasques representen l'últim pas per fer desaparèixer completament la
urbanització creada als anys 80. Fins ara, aquesta línia estava soterrada per la
part asfaltada, però a l'alçada del camí Fondo seguia en format aeri fins a creuar
el riu. Abastia alguns masos de la zona i connectava amb la part del marge dret
de la Gola del Ter. Ara, tots aquests clients rebran el subministrament a partir
d'una línia soterrada que s'ha construït pels camins que limiten amb la Xarxa
Natura2000, que protegeix l'espai pel seu interès natural. La desaparició de la
línia aèria ha de servir per donar més seguretat a les aus que hi ha, evitant el risc
d'electrocutarse. La regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí i l'Estartit,
Sandra Bartomeus, destaca que aquest és un pas "important" ja que "la
recuperació de l'espai ha comportat un increment molt notable del nombre
d'ocells que s'hi estableixen o estan de pas". Les tasques per eliminar aquesta
línia conjuntament amb la construcció de la part soterrada tenen un cost de
252.000 euros. Els tècnics van començar a retirarla el dimecres 5 de setembre i
es preveu que en poques setmanes s'enllesteixi. El projecte inicial, que va rebre
una subvenció europea dins del projecte Life, no preveia aquesta operació, però
gràcies a l'estalvi econòmic acumulat en d'altres obres s'ha pogut pagar la
retirada del cablejat.
A banda de la retirada de la línia elèctrica, el projecte també preveu desmantellar
una de les tres casetes de serveis elèctrics que hi havia a la urbanització.
Concretament, eliminaran la del mig. La que queda més a la zona sud es
convertirà en un mirador, mentre que la que hi ha a la zona nord seguirà en actiu.
Una vegada s'hagi acabat la retirada d'aquesta línia d'un quilòmetre i mig, es
preveu començar a treballar en la xarxa d'itineraris que han de servir per recórrer
a peu i en bicicleta tot el nou espai natural. Aquesta xarxa d'itineraris estarà
gestionada pel Parc Natural del Montgrí.
Una urbanització que va néixer als 80 en una zona d'aiguamolls
La urbanització de la Pletera de l'Estartit va arrencar el 1986 amb l'abocament de
800 tones de runa diàriament per fer alçar el terreny per sobre de la zona dels
aiguamolls que hi havia. El 1988 es va enllestir la primera fase de la urbanització,
però es va aturar la construcció de la resta, a l'espera que fos un territori
protegit per la Llei de Costes.
No va ser fins al 2013 quan es va crear el projecte Life Pletera, a partir d'una
subvenció europea, que implicava la restauració de l'entorn natural a partir de la
recuperació de les basses que hi havia i d'aquesta manera engegar el procés de
desurbanització d'aquesta zona.

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
DESMUNTEN LA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT, L'ÚLTIMA PETJADA DE L'ANTIGA
URBANITZACIÓ

ACN L'Estartit.Tècnics d'Endesa han engegat les tasques de desmantellament de
la línia elèctrica aèria de l'antiga urbanització de la Pletera de l'Estartit (Baix
Empordà). Aquestes tasques representen l'últim pas per fer desaparèixer
completament la urbanització creada als anys 80. Fins ara, aquesta línia estava
soterrada per la part asfaltada, però a l'alçada del camí Fondo seguia en format
aeri fins a creuar el riu. Abastia alguns masos de la zona i connectava amb la part
del marge dret de la Gola del Ter. Ara, tots aquests clients rebran el
subministrament a partir d'una línia soterrada que s'ha construït pels camins que
limiten amb la Xarxa Natura2000, que protegeix l'espai pel seu interès natural. La
desaparició de la línia aèria ha de servir per donar més seguretat a les aus que hi
ha, evitant el risc d'electrocutarse. La regidora de Medi Ambient de Torroella de
Montgrí i l'Estartit, Sandra Bartomeus, destaca que aquest és un pas "important"
ja que "la recuperació de l'espai ha comportat un increment molt notable del
nombre d'ocells que s'hi estableixen o estan de pas".
Les tasques per eliminar aquesta línia conjuntament amb la construcció de la part
soterrada tenen un cost de 252.000 euros. Els tècnics van començar a retirarla
el dimecres 5 de setembre i es preveu que en poques setmanes s'enllesteixi. El
projecte inicial, que va rebre una subvenció europea dins del projecte Life, no
preveia aquesta operació, però gràcies a l'estalvi econòmic acumulat en d'altres
obres s'ha pogut pagar la retirada del cablejat.A banda de la retirada de la línia
elèctrica, el projecte també preveu desmantellar una de les tres casetes de
serveis elèctrics que hi havia a la urbanització. Concretament, eliminaran la del
mig. La que queda més a la zona sud es convertirà en un mirador, mentre que la
que hi ha a la zona nord seguirà en actiu.Una vegada s'hagi acabat la retirada
d'aquesta línia d'un quilòmetre i mig, es preveu començar a treballar en la xarxa
d'itineraris que han de servir per recórrer a peu i en bicicleta tot el nou espai
natural. Aquesta xarxa d'itineraris estarà gestionada pel Parc Natural del
Montgrí.Una urbanització que va néixer als 80 en una zona d'aiguamollsLa
urbanització de la Pletera de l'Estartit va arrencar el 1986 amb l'abocament de
800 tones de runa diàriament per fer alçar el terreny per sobre de la zona dels
aiguamolls que hi havia. El 1988 es va enllestir la primera fase de la urbanització,
però es va aturar la construcció de la resta, a l'espera que fos un territori
protegit per la Llei de Costes.No va ser fins al 2013 quan es va crear el projecte
Life Pletera, a partir d'una subvenció europea, que implicava la restauració de
l'entorn natural a partir de la recuperació de les basses que hi havia i d'aquesta
manera engegar el procés de desurbanització d'aquesta zona.

LA VANGUARDIA
DESMONTAN LA LÍNEA ELÉCTRICA DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT

Técnicos de Endesa han iniciado las tareas de desmantelamiento de la línea
eléctrica aérea de la antigua urbanización de la Pletera de l'Estartit (Baix
Empordà). Estas tareas representan el último paso para hacer desaparecer
completamente la urbanización creada en los años 80. Hasta ahora, esta línea
estaba soterrada por la parte asfaltada, pero a la altura del camí Fondo seguía en
formato aéreo hasta cruzar el río. Abastecía algunas masías de la zona y
conectaba con la parte del margen derecho de la Gola del Ter. Ahora, todos estos
clientes recibirán el suministro a partir de una línea soterrada que se ha
construido por los caminos que limitan con la Xarxa Natura2000, que protege el
espacio por su interés natural. La desaparición de la línea aérea tiene que servir
para dar más seguridad a las aves que hay, evitando el riesgo de electrocutarse.
La regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí y l'Estartit, Sandra
Bartomeus, destaca que este es un paso "importante" puesto que "la
recuperación del espacio ha comportado un incremento muy notable del número
de aves que se establecen o están de paso".
Unas semanas de trabajo
Las tareas para eliminar esta línea junto con la construcción de la parte soterrada
tienen un coste de 252.000 euros. Los técnicos comenzaron a retirarla el
miércoles 5 de septiembre y se prevé que en pocas semanas se acabe. El
proyecto inicial, que recibió una subvención europea dentro del proyecto Life, no
preveía esta operación, pero gracias al ahorro económico acumulado en otras
obras se ha podido pagar la retirada del cableado.
Aparte de la retirada de la línea eléctrica, el proyecto también prevé desmantelar
una de las tres casetas de servicios eléctricos que había en la urbanización.
Concretamente, eliminarán la del medio. La que queda en la zona más al sur se
convertirá en un mirador, mientras que la que hay en la zona norte seguirá en
activo.
Cuando haya acabado la retirada de esta línea de un kilómetro y medio, se prevé
comenzar a trabajar en la red de itinerarios que tienen que servir para recorrer a
pie y en bicicleta todo el nuevo espacio natural. Esta red de itinerarios estará
gestionada por el Parc Natural del Montgrí.
Una urbanización en una zona de pantanos
La urbanización de la Pletera de l'Estartit comenzó en 1986 con el vertido de 800
toneladas de runa diarias para levantar el terreno por encima de la zona de
pantanos que había. En 1988 se acabó la primera fase de la urbanización, pero
se paró la construcción del resto, a la espera de que fuera un territorio protegido
por la Ley de Costas.
No fue hasta 2013 cuando se creó el proyecto Life Pletera, a partir de una
subvención europea, que implicaba la restauración del entorno natural a partir de
la recuperación de las lagunas que había y de esta forma iniciar el proceso de
desurbanización de esta zona.

JORNAL
DESMUNTEN LA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT, L'ÚLTIMA PETJADA DE L'ANTIGA
URBANITZACIÓ

La retirada del cablejat donarà més seguretat als ocells "que s'hi estableixen o
estan de pas"
Tècnics d'Endesa han engegat les tasques de desmantellament de la línia elèctrica
aèria de l'antiga urbanització de la Pletera de l'Estartit (Baix Empordà). Aquestes
tasques representen l'últim pas per fer desaparèixer completament la
urbanització creada als anys 80. Fins ara, aquesta línia estava soterrada per la
part asfaltada, però a l'alçada del camí Fondo seguia en format aeri fins a creuar
el riu. Abastia alguns masos de la zona i connectava amb la part del marge dret
de la Gola del Ter.
Ara, tots aquests clients rebran el subministrament a partir d'una línia soterrada
que s'ha construït pels camins que limiten amb la Xarxa Natura2000, que
protegeix l'espai pel seu interès natural. La desaparició de la línia aèria ha de
servir per donar més seguretat a les aus que hi ha, evitant el risc d'electrocutar
se. La regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Sandra
Bartomeus, destaca que aquest és un pas "important" ja que "la recuperació de
l'espai ha comportat un increment molt notable del nombre d'ocells que s'hi
estableixen o estan de pas".
Les tasques per eliminar aquesta línia conjuntament amb la construcció de la part
soterrada tenen un cost de 252.000 euros. Els tècnics van començar a retirarla
el dimecres 5 de setembre i es preveu que en poques setmanes s'enllesteixi. El
projecte inicial, que va rebre una subvenció europea dins del projecte Life, no
preveia aquesta operació, però gràcies a l'estalvi econòmic acumulat en d'altres
obres s'ha pogut pagar la retirada del cablejat.
A banda de la retirada de la línia elèctrica, el projecte també preveu desmantellar
una de les tres casetes de serveis elèctrics que hi havia a la urbanització.
Concretament, eliminaran la del mig. La que queda més a la zona sud es
convertirà en un mirador, mentre que la que hi ha a la zona nord seguirà en actiu.
Una vegada s'hagi acabat la retirada d'aquesta línia d'un quilòmetre i mig, es
preveu començar a treballar en la xarxa d'itineraris que han de servir per recórrer
a peu i en bicicleta tot el nou espai natural. Aquesta xarxa d'itineraris estarà
gestionada pel Parc Natural del Montgrí.
Una urbanització que va néixer als 80 en una zona d'aiguamolls
La urbanització de la Pletera de l'Estartit va arrencar el 1986 amb l'abocament de
800 tones de runa diàriament per fer alçar el terreny per sobre de la zona dels
aiguamolls que hi havia. El 1988 es va enllestir la primera fase de la urbanització,
però es va aturar la construcció de la resta, a l'espera que fos un territori
protegit per la Llei de Costes.
No va ser fins al 2013 quan es va crear el projecte Life Pletera , a partir d'una
subvenció europea, que implicava la restauració de l'entorn natural a partir de la
recuperació de les basses que hi havia i d'aquesta manera engegar el procés de
desurbanització d'aquesta zona.
Font: ACN

GIRONA NOTICIES
DESMUNTEN LA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT, L'ÚLTIMA PETJADA DE L'ANTIGA
URBANITZACIÓ

La retirada del cablejat donarà més seguretat als ocells "que s'hi estableixen o
estan de pas"
Tècnics d'Endesa han engegat les tasques de desmantellament de la línia elèctrica
aèria de l'antiga urbanització de la Pletera de l'Estartit (Baix Empordà). Aquestes
tasques representen l'últim pas per fer desaparèixer completament la
urbanització creada als anys 80. Fins ara, aquesta línia estava soterrada per la
part asfaltada, però a l'alçada del camí Fondo seguia en format aeri fins a creuar
el riu. Abastia alguns masos de la zona i connectava amb la part del marge dret
de la Gola del Ter. Ara, tots aquests clients rebran el subministrament a partir
d'una línia soterrada que s'ha construït pels camins que limiten amb la Xarxa
Natura2000, que protegeix l'espai pel seu interès natural. La desaparició de la
línia aèria ha de servir per donar més seguretat a les aus que hi ha, evitant el risc
d'electrocutarse. La regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí i l'Estartit,
Sandra Bartomeus, destaca que aquest és un pas "important" ja que "la
recuperació de l'espai ha comportat un increment molt notable del nombre
d'ocells que s'hi estableixen o estan de pas".
Les tasques per eliminar aquesta línia conjuntament amb la construcció de la part
soterrada tenen un cost de 252.000 euros. Els tècnics van començar a retirarla
el dimecres 5 de setembre i es preveu que en poques setmanes s'enllesteixi. El
projecte inicial, que va rebre una subvenció europea dins del projecte Life, no
preveia aquesta operació, però gràcies a l'estalvi econòmic acumulat en d'altres
obres s'ha pogut pagar la retirada del cablejat.
A banda de la retirada de la línia elèctrica, el projecte també preveu desmantellar
una de les tres casetes de serveis elèctrics que hi havia a la urbanització.
Concretament, eliminaran la del mig. La que queda més a la zona sud es
convertirà en un mirador, mentre que la que hi ha a la zona nord seguirà en actiu.
Una vegada s'hagi acabat la retirada d'aquesta línia d'un quilòmetre i mig, es
preveu començar a treballar en la xarxa d'itineraris que han de servir per recórrer
a peu i en bicicleta tot el nou espai natural. Aquesta xarxa d'itineraris estarà
gestionada pel Parc Natural del Montgrí.
Una urbanització que va néixer als 80 en una zona d'aiguamolls
La urbanització de la Pletera de l'Estartit va arrencar el 1986 amb l'abocament de
800 tones de runa diàriament per fer alçar el terreny per sobre de la zona dels
aiguamolls que hi havia. El 1988 es va enllestir la primera fase de la urbanització,
però es va aturar la construcció de la resta, a l'espera que fos un territori
protegit per la Llei de Costes.
No va ser fins al 2013 quan es va crear el projecte Life Pletera, a partir d'una
subvenció europea, que implicava la restauració de l'entorn natural a partir de la
recuperació de les basses que hi havia i d'aquesta manera engegar el procés de
desurbanització d'aquesta zona.

EL PUNT AVUI
COMENCEN A RETIRAR LA LÍNIA ELÈCTRICA DE LA MARESMA DE LA PLETERA

El tram aeri de l'antiga línia elèctrica de la Pletera, a l'Estartit, el darrer vestigi del
procés incomplert d'urbanització que va patir l'espai a la fi del 80, comença a ser
història. Tècnics de la companyia Endesa n'han començat el desmuntatge, una
operació força complexa que s'enllestirà en poques setmanes. D'aquesta manera,
el tram aeri de la xarxa que passa per l'àmbit recuperat desapareixerà
completament i se n'esborrarà la darrera petjada de l'antiga urbanització.
La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, destaca que "implicarà una
millora estètica per a la maresma, però també representarà l'eliminació d'un
element de perill per a les aus", perquè arran de la recuperació hi ha hagut "un
increment molt notable del nombre d'ocells que s'hi estableixen o hi estan de
pas".
La retirada física de la línia va començar dimecres, després que dilluns de la
setmana passada es va posar en servei la nova línia soterrada, que passa pel
límit de l'espai protegit de la Xarxa Natura 2000 Tot plegat forma part d'una
actuació pressupostada en prop de 252.000 euros, que no estava inclosa en el
projecte inicial del Life Pletera, però que s'ha pogut tirar endavant gràcies als
estalvis generats durant la fase de desurbanització i creació de noves llacunes.El
projecte l'ha elaborat la companyia Endesa i l'executarà conjuntament amb
l'empresa Tragsa, un dels socis del Life Pletera. Els treballs inclouen el
desmantellament d'una de les tres casetes de serveis elèctrics (la central) mentre
que la del sector nord es mantindrà operativa i la del sud, es reconvertirà en un
mirador, inclòs al projecte itineraris que gestiona el Parc Natural del Montgrí.La
línia antiga de la Pletera tenia prop d'1,5 quilòmetres i connectava les cases de la
urbanització amb alguns masos i amb la zona del marge dret de la Gola del riu
Ter. Discorria soterrada per la part on hi ha asfaltat el carrer i, a l'altura del camí
Fondo, continuava en format aeri fins a creuar el riu Ter. La nova ressegueix el
perímetre de la Xarxa natura 2000, que coincideix amb els camins de la
Caminassa i de la Gola. La nova instal·lació és més llarga ja que fa uns 2,4
quilòmetres.Un cop desmuntada la línia elèctrica, es podran iniciar els treballs per
executar la xarxa d'itineraris que permetrà recórrer l'espai amb facilitat i de
manera ordenada, tant a peu, com en bicicleta.
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El govern de Santa Cristina
sotmetrà el POUM a un debat
amb participació ciutadana
a El consistori convoca tres reunions veïnals aquest mes a En la primera, dissabte,

exposaran les línies mestres, i després cercaran l’encaix entre la ciutat i el paisatge
Participació
prèvia a les
al·legacions

E. Agulló
SANTA CRISTINA D’ARO

L’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro vol obrir a la
participació ciutadana els
treballs de revisió del pla
d’ordenació urbanística
municipal (POUM), amb
tres sessions programades al llarg d’aquest setembre. La primera trobada,
dissabte vinent (19 h, a
l’Espai Ridaura), servirà
per donar a conèixer
l’avanç del pla, redactat
per l’empresa Projectes
Arquitectura i Urbanisme
Canosa-Diez SLP de Girona, que el ple municipal va
aprovar
inicialment
l’agost passat. Les altres
dues ja seran taules de debat.
“La nostra voluntat és
incloure la ciutadania en
la formulació urbanística
abans de l’aprovació inicial”, ha recordat el regidor d’Ordenació, Planejament i i Disciplina Urbanística, Narcís Palahí. Una
voluntat defensada plenament per la regidora de
Participació Ciutadana,
Sònia Pujol: “Hi ha la clara
voluntat d’implicar la ciutadania més enllà dels requisits legals.”
L’avanç del planejament es va fer per facilitar
la participació dels ciutadans en la formulació del
POUM, però, a més, ja incorpora un document ini-

—————————————————————————————————

Palahí –esquerra–, l’alcalde, Xavier Sala, i Pujol, regidora de
Participació, quan van signar l’acord de mandat, el 2015 ■ E.A.

La data

—————————————————————————————————

15.09.18

dissabte (19 h, a l’Espai Ridaura) exposaran l’avanç del
pla, i els dies 21 i 28 (19 h) es
debatrà a l’escola Pedralta.

cial estratègic que recull
directrius, criteris i objectius que han de centrar els
treballs de planejament.
Entre els objectius mar-

cats hi ha prioritzar un
model de creixement
compacte, dins de l’actual
limitació del sòl urbà i revisant l’extensió dels sòls urbanitzables, i també incentivar el desenvolupament de sectors industrials i turístics i minimitzar els riscs d’inundacions
al voltant del riu Ridaura.
La segona trobada, ja
com a taula de debat, es farà el divendres 21 (19 h, a
l’escola Pedralta) per debatre la ciutat construïda i
els seus coneixements. I la

El municipi ja va ser un dels
pioners en la participació ciutadana en la gestió del pressupost municipal. L’experiència s’ha recuperat aquest
mandat i ara es vol fer extensiva a un planejament controvertit. Dissabte, abans de
l’avançament del pla, l’àrea
de Participació habilitarà un
punt d’informació de les sessions participatives a la plaça
del Mercat –a partir de les 11
h del matí–. Després de les
trobades, presentaran al públic els resultats i, seguidament, l’ aprovació inicial del
pla. Els veïns hi podran continuar incidint per mitjà de la
via de les al·legacions.

tercera trobada, també
com a taula de debat, tindrà lloc el divendres 28,
també a les 19 h a l’escola
Pedralta, per abordar amb
els assistents l’ordenació
dels espais oberts i el paisatge.
Pujol és conscient que el
pla general és una eina en
què s’explica el passat,
s’analitza el present i es
planifica el futur. “Si
aquest futur el podem imaginar entre tots, amb un
gran consens, serà molt
millor”, diu la regidora. ■

El jardí al passeig del Mar, amb el característic brollador ■ E.A.

Palamós posarà
“U d’Octubre” al
jardí del passeig
a El ple votarà la

nova nomenclatura
de l’espai en la sessió
de la setmana vinent

Redacció
PALAMÓS

El ple de Palamós durà a
aprovació, al ple de dimarts vinent, una proposta presentada pels grups
d’ERC i CiU perquè els jardinets de l’extrem nord
del passeig del Mar, entre
l’oficina de Turisme i el
brollador de la rosa dels
vents, duguin el nom de
l’“U d’Octubre”, tal com
havien reivindicat les seccions locals de l’Assemblea Nacional Catalana i

Comencen a retirar la
línia elèctrica de la
maresma de la Pletera
Redacció

177011-1194315L

L’ESTARTIT

105706-1194549L

Òmnium Cultural, i el Comitè de Defensa de la República Gavarres Mar.
L’alcalde, Lluís Puig, es
mostrava ahir satisfet en
declaracions a Ràdio Palamós per l’opció d’adherirse a una proposta per commemorar la capacitat de
lluita i d’autoorganització
de la ciutadania, i el caràcter pacífic i l’amplitud de la
implicació social durant la
jornada. La Bisbal, Calonge, Santa Cristina, Pals o
la Tallada són algunes de
les poblacions de la comarca que ja han encarrilat
canvis de nom, mentre
que en d’altres, com ara el
cas de Sant Feliu, tot plegat dependrà de la comissió del nomenclàtor. ■

El tram aeri de l’antiga línia elèctrica de la Pletera,
a l’Estartit, el darrer vestigi del procés incomplert
d’urbanització que va patir l’espai a la fi del 80, comença a ser història. Tècnics de la companyia Endesa n’han començat el
desmuntatge, una operació força complexa que
s’enllestirà en poques setmanes. D’aquesta manera, el tram aeri de la xarxa
que passa per l’àmbit recuperat desapareixerà completament i se n’esborrarà
la darrera petjada de l’antiga urbanització.

La regidora de Medi
Ambient, Sandra Bartomeus, destaca que “implicarà una millora estètica
per a la maresma, però
també representarà l’eliminació d’un element de
perill per a les aus”, perquè
arran de la recuperació hi
ha hagut “un increment
molt notable del nombre
d’ocells que s’hi estableixen o hi estan de pas”.
La retirada física de la línia va començar dimecres, després que dilluns
de la setmana passada es
va posar en servei la nova
línia soterrada, que passa
pel límit de l’espai protegit
de la Xarxa Natura 2000
.■
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Verges inicia el curs mobilitzant-se
per reclamar un nou institut-escola
L’alcalde i Coll, a l’inici de la cursa.

Palafrugell recull
1.450 euros en
una cursa per
combatre la
violència sexista
DdG PALAFRUGELL

■ Palafrugell va celebrar aquest
diumenge la primera marxa popular contra la violència masclista
amb una participació de  persones. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a l’ajuda contra aquest tipus de violència.
L’aportació econòmica va arribar
a . euros i l’acció més votada
pels participants va ser destinarlos a accions de prevenció de violència en la parella per a joves
d’ESO dels centres educatius de
Palafrugell. La marxa era un recorregut circular de  quilòmetres
des de l’institut Baix Empordà al
Jardí Botànic de Cap Roig.
Aquesta iniciativa forma part
del treball de recerca de Gerard
Coll, alumne de segon de batxillerat de l’Institut Frederic Martí Carreras, i ha comptat amb la col·laboració de l’Espai Dona de l’Àrea
de Benestar Social i Ciutadania i
amb el suport de l'Ajuntament de
Palafrugell i comerços i entitats
del municipi.

Els alumnes i els seus

pares estan convocats
aquest dimecres al
matí per protestar
per la demora
DdG VERGES

■ Els alumnes de Verges començaran el curs amb mobilitzacions
per reclamar un nou institut-escola. El passat  de juny van començar les mobilitzacions i les famílies
dels  municipis que tenen l’IE
Francesc Cambó com a centre de
referència seguiran amb la seva
reivindicació aquest curs. La primera serà demà a les nou del matí,
inici del curs escolar, quan els pares i alumnes estan convocats a
concertrar-se davant de l’escola,
de manera que iniciaran les classes cap a les deu del matí. També
hi estan convocats els alumnes de
l’institut, que comencen les classes a les vuit del matí, de manera
que se’ls requerirà l’autorització
dels pares per poder sortir del centre i anar a manifestar-se al col·legi.
L’Associació de Famíles d’Alumnes de l’institut-escola Francesc
Cambó critica que l’edifici d’infantil i primària, amb unes instal·lacions molt deteriorades, es va dissenyar per acollir una sola línia i
ara en té dues a gairebé tots els
grups; mentre que la secundària fa

Imatge de la manifestació del
passat 2 de juny a Verges per
reclamar un nou centre escolar.
DdG

nou anys que s’imparteix en barracons a  metres de distància.
Així, la manca d’espai per acollir
un nombre d’alumnes que ha crescut un  en només tres cursos,
el deteriorament de les instal·lacions a infantil i primària i la separació física amb una carretera pel
mig dels barracons on s’imparteix
la secundària, són tres grans defi-

ciències que l’AFA entén que dificulten enormement el dia a dia del
funcionament del centre i «fan que
la tasca pedagògica es dugui a terme en un context de molta precarietat».
Les famílies d’alumnes recorden que han passat gairebé nou
anys des de l’anunci de la construcció d’un edifici nou. Quasi una
dècada en què, critica l’AFA, no hi
ha hagut cap compromís ferm ni
calendari per a l’execució de les
obres; «amb impediments externs
per consolidar un model pedagògic com a centre educatiu integrat

des de l’educació infantil fins a la
secundària i per implementar,
malgrat la voluntat i l’esforç per
part de l’equip directiu i docent,
propostes d’innovació pedagògica
amb les condicions necessàries
perquè siguin efectives».
L’AFA ha afegit que aquest estiu,
després dels contactes amb el Departament, s’ha dut a terme la reforma dels lavabos, que era un dels
problemes més urgents, però les
famílies insisteixen que no volen
«més pedaços» i exigeixen que es
tiri endavant ja el projecte per a un
nou centre.
DdG

Una dona resulta ferida en
caure a la via ferrada de St. Feliu
Els Bombers la van haver de
rescatar amb l’helicòpter i va
ser evacuada pel SEM en
estat de poca gravetat
DdG SANT FELIU DE GUÍXOLS

■ Espectacular rescat dels Bombers a la via ferrada de Sant Feliu de
Guíxols. Una dona de  anys va
caure mentre feia l’activitat i els
efectius de salvament la van haver
de rescatar per aire amb l’helicòpter. El succés es va produir pels volts
de dos quarts de dues del migdia
de diumenge, quan el  va rebre
l’avís d’un particular que deia que
una dona havia caigut a la zona
anomenada pas de la Prenyada, de
la via ferrada del Molí de Sant Feliu
de Guíxols i que s’havia regirat el
turmell.
Al lloc dels fets s’hi van desplaçar
els Bombers, amb els especialistes
del GRAE, així com una barca de
Salvament Marítim. Un cop avaluat el succés, els Bombers van deci-

L’Estartit Desmuntatge d’una línia aèria
Els Bombers, durant les tasques
de rescat de l’accidentada. BOMBERS

dir rescatar la dona amb un gruatge
de l’helicòpter. I van pujar la dona,
un cop estabilitzada, amb la cistella
del mitjà aeri. Tot seguit, van transferir la dona fins a l’ambulància del

SEM, que la va evacuar, en estat de
poca gravetat per mal al turmell
fins a l’hospital de Palamós.
En aquesta via ferrada hi ha hagut més d’un rescat dels Bombers.
En aquest cas, l’accidentada anava
ben preparada per practicar l’esport, segons fonts del cos de salvament.

 El tram aeri de l’antiga línia elèctrica de la Pletera, a l’Estartit, el darrer vestigi del procés incomplert d’urbanització que va patir l’espai a finals dels 80,
comença a ser història. Tècnics d’Endesa l’estan desmuntant, un operatiu que
s’enllestirà en poques setmanes. La retirada de la línia es va iniciar dimecres,
després que dilluns de la setmana passada es posés en servei la nova línia soterrada que s’ha fet passar pel límit de l’espai protegit de la Xarxa Natura
2000. L’actuació està pressupostada en prop de 252.000 euros i no estava inclosa en el projecte inicial del Life Pletera, però s’ha pogut tirar endavant gràcies als estalvis de la fase de desurbanització i creació de noves llacunes. La línia antiga de la Pletera tenia prop d’1,5 quilòmetres i connectava les cases de la
urbanització amb alguns masos i amb el marge dret de la Gola del riu Ter.

DIARI DE GIRONA
L'ESTARTIT DESMUNTATGE D'UNA LÍNIA AÈRIA

El tram aeri de l'antiga línia elèctrica de la Pletera, a l'Estartit, el darrer vestigi del
procés incomplert d'urbanització que va patir l'espai a finals dels 80, comença a
ser història. Tècnics d'Endesa l'estan desmuntant, un operatiu que s'enllestirà en
poques setmanes. La retirada de la línia es va iniciar dimecres, després que
dilluns de la setmana passada es posés en servei la nova línia soterrada que s'ha
fet passar pel límit de l'espai protegit de la Xarxa Natura 2000. L'actuació està
pressupostada en prop de 252.000 euros i no estava inclosa en el projecte inicial
del Life Pletera, però s'ha pogut tirar endavant gràcies als estalvis de la fase de
desurbanització i creació de noves llacunes. La línia antiga de la Pletera tenia prop
d'1,5 quilòmetres i connectava les cases de la urbanització amb alguns masos i
amb el marge dret de la Gola del riu Ter.
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NACIONAL
Cinco Días  Agosto registra la demanda eléctrica más elevada en una década
Cinco Días  Reganosa y la japonesa Sojitz compartirán negocios energéticos
Cinco Días  Norvento La empresa gallega a la que el viento hizo crecer
Cinco Días  10 noticias de un vistazo
El Economista  Indra compra la americana ACS de redes de energía por 40
millones
El Economista  Indra compra la americana ACS de redes de energía por 40
millones
El Economista  Retrocede el empleo en la energía verde
El Economista  Vestas prescinde de 400 personas en Daimiel, el 40% de la
plantilla
El Mundo Extra  "Pronto será imposible imaginar un aparcamiento sin
conectividad ni puntos de carga eléctrica"
El Mundo Motor  NISSAN ILUMINA EL JOHAN CRUYFF ARENA
El Periódico de Catalunya  El nuevo bono social eléctrico deja sin ayuda a 1,7
millones de usuarios
Expansión  LOS CHARTS
Expansión  Reganosa impulsa su negocio en el exterior con su socio Sojitz
Expansión  Repsol sigue creciendo en electricidad
Expansión  Repsol irrumpe en el sector de energía solar
Expansión Economía Digital  CASO DE ÉXITO hex en redes sociale!
La Razón  Vestas ofrece sólo recolocar a parte de los 362 empleados
SECTOR
ENERGIA ELECTRICA
ABC Castilla León  Herrera llama a evitar «el precipicio» de la «transición
energética» del Gobierno
ABC Sevilla  Galgus capta una inyección de 1,4 millones de la UE
Ara  Ilumia guanya quatre licitacions en diverses poblacions espanyoles
Córdoba  El nuevo bono social eléctrico deja sin ayuda a 1,7 millones de
usuarios
Diario de Almería  La Junta inicia la renovación integral del sistema eléctrico en la
Alcazaba
Diario de León  El Congreso debate si endurece las condiciones de cierre para las
térmicas
Diario de León  La demanda de luz fue récord en agosto eNERGÍA
Diario de Navarra  El consumo de luz en agosto fue el más alto en diez años
Diario de Navarra Tudela y Ribera  El consumo de luz en agosto fue el más alto
en diez años
Diario de Teruel  El Congreso debate la propuesta del PP para denegar cierres de
centrales
Diario del Altoaragón  Laguarta pide responsabilidades a REE por "daños" en
unas obras
Diario del Altoaragón  Unos 4.000 oscenses sin luz durante una hora
El Comercio  La demanda de luz alcanzó en agosto el récord en una década en
pleno repunte del precio
El Comercio  Javier Fernández alerta del riesgo de deslocalizaciones si cierran las
térmicas
El Correo de Andalucía  Un problema irresoluble
El Diario Vasco  La demanda de luz alcanzó en agosto récord en una década en
pleno repunte del precio
El Mundo Castilla y León  El PP pide al PSCyL que vote a favor de mantener las
térmicas
El Mundo el Correo de Burgos  El PP pide al PSCyL que vote a favor de mantener
las térmicas
El Periódico de Aragón  El nuevo bono social eléctrico deja sin ayuda a 1,7
millones de usuarios
El Punt Avui  El preu de l'electricitat s'enfila fins a nous màxims anuals
El Punt Avui Girona  Comencen a retirar la línia elèctrica de la maresma de la
Pletera
Heraldo de Aragón  La demanda de luz alcanzó récord en pleno alza de los
precios
Diario de Extremadura  La demanda de luz alcanzó en agosto el récord en una
década en pleno repunte del precio
Ideal Granada  Granada defiende su candidatura y mañana ante Europa para
acoger el acelerador de partículas
La Mañana Diari de Ponent  El preu de l'electricitat s'enfila a màxims anuals i
arriba a gairebé els 80 euros el MWh
La Nueva España  El PP advierte del riesgo de subidas de la luz y apagones si no
se regula el cierre de térmicas
La Nueva España  Javier Lambán: "Cerrar las térmicas en 2020 hace imposible
una transición justa"
La Verdad de Murcia  La demanda de luz alcanzó en agosto el récord en una
década en pleno repunte del precio
Periódico la Comarca  A contrarreloj para el final de la Central
Periódico la Comarca  El futuro de las centrales de carbón llega al Congreso
Regió 7  El preu de l'electricitat s'enfila a màxims anuals
Sur  La demanda de luz alcanzó en agosto el récord en una década en pleno

Sur  La demanda de luz alcanzó en agosto el récord en una década en pleno
repunte del precio
Última Hora  Vecinos de Son Puig temen que las torres de alta tensión estén
cerca de sus casas
ENERGIA NUCLEAR
El Diario Montañés  El líder mundial en tecnología nuclear explora nuevas
alianzas en Cantabria
El Periódico de Extremadura  Almaraz tiene ya luz verde para poner en marcha el
ATI
La Voz de Galicia  El consumo de energía bate récords en agosto por el intenso
calor
ENERGIAS RENOVABLES
ABC Sevilla  ¿POR QUÉ SE VAN LAS EMPRESAS?
Córdoba  Zurera entrega las ayudas a la modernización de explotaciones
Diario de Cádiz  El alcalde exige a Ribera un plan que apueste por las renovables
Diario de León  'Piru' sale en bici con la carta que recorrerá Europa
Diario de León  Vestas ofrece recolocaciones en una planta donde echará a 400
eventuales
Diario de Noticias  Bera sigue utilizando madera local como energía
Diario del Altoaragón  El comienzo del curso político: oportunidad de progreso
El Comercio  El precio de los derechos de emisión de CO2 se dispara un 10% en
un solo día
El Correo Gallego  En Marea pide reducir el IVA del recibo básico de luz
El Mundo Castilla y León Innovadores  Una investigadora de la UCAV teje una
red verde contra la contaminación
El Norte de Castilla Palencia  El PP pide al PSOE que vote a favor de su propuesta
contra el cierre de las térmicas
El Periódico de Aragón  Las autonomías solicitan «más tiempo» para la transición
energética
Diario de Extremadura  La Factoría Joven ofrece una sesión de cine sostenible
con el documental 'OligopolyOFF'
Ideal Granada  La demanda de luz alcanzó en agosto el récord en una década en
pleno repunte del precio
Ideal Granada  PodemosIU piden derogar la rebaja del impuesto de Sucesiones

RÀDIO CAPITAL
DESMUNTEN L'ANTIGA LÍNIA ELÈCTRICA DE LA PLETERA

El desmuntatge de la línia aèria de la Pletera va començar dimecres passat i
s'estima que estigui acabat en poques setmanes. Així, no quedarà cap rastre de
l'antic pla urbanístic desenvolupat als anys 80 a la zona.
En el seu lloc, es va instal·lar a principis d'any una línia soterrada que es va posar
en funcionament dilluns passat. Segons va ressaltar la Regidora de Medi Ambient
, Sandra Bartomeus, aquesta mesura no estava prevista en el pla inicial, però
aportarà beneficis tant pel que fa a la reducció de l'impacte paisatgístic com
l'afectació negativa que pot produir a les aus.
Antiga línia elèctrica
La nova línia soterrada fa uns 2,4 quilòmetres i es manté al límit de l'espai
protegit Xarxa Natura 2000 . En concret, ressegueix els camins de la Caminassa i
de la Gola a diferència de l'antiga, que ocupava prop d'1,5 quilòmetres i un tram
connectava cases de la urbanització amb masos i amb la zona del marge dret de
la Gola del riu Ter.
El projecte s'ha dut a terme per la companyia Endesa i s'ha executat
conjuntament amb l'empresa pública Tragsa . En definitiva, ha tingut un cost de
252.000 euros obtinguts gràcies als estalvis econòmics al llarg del projecte.
Life Platera compta amb un pressupost total de 2.528.148 euros, del qual un
75% es subvencionat pel programa Life de la Comissió Europea per a la
preservació del medi ambient a Europa, i l'altre 25% restant l'aporten
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, com a beneficiari; el Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la Càtedra d'Ecosistemes Litorals
Mediterranis de la Universitat de Girona (UdG) i l'empresa Tragsa, com a socis.
Així com, la Fundación Biodiversidad en la qual formen part la Diputació de
Girona, i del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
LA NOVA PLETERA
El desmuntament de la línia elèctrica permetrà l'inici de la creació de xarxes
d'itineraris per recórrer la zona amb facilitat. Així, durant aquestes setmanes
també es desmantellarà la caseta central de serveis elèctrics, la sud es
reconvertirà en un mirador s'inclourà al projecte d'itineraris que gestiona el Parc
Natural de Montgrí essent la nord la única que es mantindrà operativa.

DIARI DE GIRONA
EL GOVERN CATALÀ ASSEGURA QUE HA FRENAT LA CONSTRUCCIÓ DE 2.500 HABITATGES A LA COSTA
BRAVA ELS ÚLTIMS 8 ANYS

Recorda que bona part del planejament urbanístic del litoral té el seu origen en
els anys 70 i 80
Entre els anys 2010 i 2018, la Comissió territorial d'urbanisme de Girona, que
depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, assegura haver reduït en 100
hectàrees els sòls que podrien haver acollit nous desenvolupaments urbanístics al
litoral gironí. La superfície equivaldria a uns 2.500 habitatges. Afirma que aquesta
reducció s'ha assolit mitjançant la revisió dels darrers instruments de
planejament general que els municipis han anat elevant a la Comissió, a mesura
que els han adaptat a la legislació vigent i a la planificació territorial i urbanística
que el Govern ha aprovat des del 2005.
Aquesta ha estat una de les dades analitzades avui durant la Comissió, presidida
pel secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, que ha dedicat un dels seus
punts a debatre sobre el model urbanístic del litoral de les comarques gironines.
La Costa Brava s'estén al llarg de 200 quilòmetres, repartits en 22 municipis,
amb una morfologia força accidentada. El 58% d'aquest litoral està classificat com
a no urbanitzable, una xifra, a Catalunya només per darrera de les Terres de
l'Ebre (78%).
Tot i això, gran part del planejament urbanístic dels municipis gironins té el seu
origen en els anys 70 i 80, i alguns en els anys 90. Tal com ha explicat Serra, "el
model urbanístic de la Costa Brava que hem heretat prové, en bona part, dels
anys 60 i 70, amb urbanitzacions disperses al territori". De les 1.428
urbanitzacions que hi ha a Catalunya, el 23%, un total de 320 se situen a les
Comarques Gironines. "És un model que mai s'ha de reproduir enlloc de
Catalunya", ha reblat el secretari. És fruit un planejament urbanístic, doncs, molt
anterior a la Llei d'urbanisme, aprovada el 2002 i revisada el 2004, quan es va
potenciar el concepte de desenvolupament territorial sostenible.
Instruments de protecció específics per al litoral Posteriorment, el 2005, el
Govern va aprovar dos plans dissenyats específicament per a protegir la costa de
tot Catalunya d'una excessiva urbanització: els plans directors urbanístics del
sistema costaner (PDUSC) 1 i 2. Ambdós volien protegir els espais oberts i
orientar el desenvolupament dels sòls en la franja de 500 metres de la costa.
El PDUSC1 va protegir 23.500 hectàrees litorals de sòl no urbanitzable i sòl
urbanitzable no delimitat a tot el territori català. El PDUSC2 va comportar la
desclassificació de 24 sectors, que sumen 327 ha i la protecció parcial d'altres 20
sectors (323 ha més). L'objectiu d'aquest segon Pla era evitar la continuïtat dels
fronts urbans al llarg de la costa i, assegurar la connexió entre el litoral i l'interior
a través de la preservació dels espais lliures, entre d'altres.
Posteriorment, el 2010, el Govern va aprovar el Pla territorial parcial de les
Comarques Gironines. És una figura de planejament per orientar el
desenvolupament urbanístic i territorial d'aquesta demarcació. Per tant, defineix
les estratègies i els límits de creixement dels diferents municipis i nuclis.
Planejament municipal per adaptar Els ajuntaments han de revisar i refer els seus
plans d'ordenació urbanística municipal (POUM), adaptantlos a les directrius que
va marcant la nova legislació i els instruments de planificació d'abast superior. A
hores d'ara, però, dels 22 municipis estrictament costaners gironins, només 11
tenen el seu POUM adaptat a la Llei d'urbanisme.
Per tant, en bona part dels casos, els desenvolupaments urbanístics actuals són
fruit de planejaments aprovats fa dècades, anteriors a lleis i normes més
modernes que aposten per un creixement urbanístic compacte, amb el menor
consum de sòl possible i amb la cura del paisatge com un element central.
Garantia d'adaptació a les noves directrius de sostenibilitat Una vegada els
ajuntaments revisen i actualitzen el seu planejament, la Comissió territorial
d'urbanisme de Girona l'aprova. El tràmit permet la intervenció d'aquest òrgan
col·legiat per assegurar que els POUMs s'adaptin a les noves directrius i és el que
ha permès reduir en 100 hectàrees els sòls de nous creixements que es preveien
només al litoral de Girona entre 2010 i 2018. Es preveu que aquesta reducció de
sòl classificat per a nous creixements, continuï a mesura que més municipis
actualitzin el seu planejament.
Així, per exemple, els canvis que la Comissió va demanar introduir en el POUM de
Pals obliga a aprovar inicialment de nou aquest document i permet passar dels
1.400 nous habitatges previstos a l'àrea de RodorsRoca Blanca a 288.
Un altre exemple d'intervenció de la Comissió són els tres informes desfavorables
al pla per a construir fins a 60 habitatges al sector de Can Vancells, a Begur. Per
ara, s'ha aconseguit reduir aquest número fins als 22 habitatges i la Comissió
encara ha de valorar una quarta versió del pla.
Fora de la línia costanera, la Comissió va rebutjar el mes de maig la construcció
d'un càmping a Garriguella amb més de 17.000 m2 de sostre previstos. La
Comissió va considerarlo desproporcionat respecte el nucli de Garriguella i
contrari als valors paisatgístics de l'entorn.
Revisió de sectors no sostenibles A més d'aquestes actuacions i de les figures de
planejament aprovades durant la passada dècada, el Departament de TES té en
marxa un paquet de nous instruments que permetran aprofundir en la protecció
del litoral.
Així, el 2015 es va iniciar la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de
sòls no sostenibles. Abastarà tota Catalunya i tindrà com a objectiu revisar
l'ordenació i, en el seu cas, desclassificar els sòls que no s'han arribat a
urbanitzar i que, de forma manifesta, no s'ajusten a un model d'ocupació del sòl
sostenible, ni guarden proporció en relació al nucli urbà existent.
Es consideraran factors d'insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa
densitat, la desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels terrenys per
raons topogràfiques, de risc, d'incompatibilitat amb el règim de protecció sectorial
o d'impacte ambiental elevat.

o d'impacte ambiental elevat.
Aquest PDU s'anirà aprovant per àmbits territorials, un dels quals seran les
comarques gironines. "Volem revisar molts dels àmbits pendents d'edificar, anant
més enllà del que van fer els PDUSC", ha explicat Serra.
Un nou marc legal global D'altra banda, el Departament té en marxa la redacció
de la Llei de territori, concebuda per repensar tota la legislació vigent en matèria
d'ordenació del territori, urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficits.
Comportarà, de fet, una reforma completa del model.
La preservació del paisatge i dels espais oberts serà una de les seves prioritats,
que es traduirà en la redacció d'una estratègia per a cadascuna de les 134
unitats de paisatge identificades, donant respostes específiques a cada àmbit del
territori. Cal dir que el Departament ja aplica aquests criteris en la gestió
urbanística quotidiana.
Igualment, la nova Llei del litoral, en tràmit, crearà nous instruments, tant
urbanístics com financers, per millorar la preservació i la gestió del litoral català,
amb especial atenció a les platges catalogades com a naturals.
Intervencions ambientals Finalment, a banda de les actuacions mitjançant les
seves competències en planificació i ordenació del territori, el Departament de
TES ha completat diversos projectes de recuperació del paisatge i d'ecosistemes
singulars a la costa gironina.
Entre ells, l'enderrocament i posterior naturalització de l'antiga urbanització Club
Mediterranée, a Cadaqués, en col·laboració amb l'actual Ministeri de Transició
Ecològica, que ha estat premiat internacionalment. També cal esmentar el
projecte Life Pletera, amb finançament europeu, de deconstrucció i restauració de
les llacunes costaneres de la Pletera per a recuperarne la funcionalitat ecològica.
Aquest mes d'agost, el Departament ha finalitzat les obres del projecte de
recuperació i protecció dels sistemes dunars de l'Empordà a diverses platges de
Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i Pals, dins dels
parcs naturals dels Aiguamolls de l'Alt Empordà i MontgríBaix TerIlles Medes, els
quals formen part, a més, de la xarxa Natura 2000. Es tracta d'una de les
actuacions del Programa d'infraestructura Verda de Catalunya 2017  2021 i ha
estat finançat, en part, amb aportacions del Fons europeu de desenvolupament
regional.

EMPORDÀ
EL GOVERN HA REDUÏT EN 100 HECTÀREES EL SÒL DESTINAT A NOUS CREIXEMENTS AL LITORAL GIRONÍ
ELS DARRERS 8 ANYS

Entre els anys 2010 i 2018, la Comissió territorial d'urbanisme de Girona, que
depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha reduït en 100 hectàrees els
sòls que podrien haver acollit nous desenvolupaments urbanístics al litoral gironí.
La superfície equival a uns 2.500 habitatges. Aquesta reducció s'ha assolit
mitjançant la revisió dels darrers instruments de planejament general que els
municipis han anat elevant a la Comissió, a mesura que els han adaptat a la
legislació vigent i a la planificació territorial i urbanística que el Govern ha aprovat
des del 2005.
Aquesta ha estat una de les dades analitzades avui durant la Comissió, presidida
pel secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, que ha dedicat un dels seus
punts a debatre sobre el model urbanístic del litoral de les comarques gironines.
Cal recordar que les comissions d'urbanisme són un dels òrgans consultius de
què disposa el Departament per debatre sobre aspectes de planificació d'interès
per al territori que abasten.
En el cas de la demarcació de Girona, la Costa Brava s'estén al llarg de 200
quilòmetres, repartits en 22 municipis, amb una morfologia força accidentada. El
58% d'aquest litoral està classificat com a no urbanitzable, una xifra, a Catalunya
només per darrera de les Terres de l'Ebre (78%).
Tot i això, gran part del planejament urbanístic dels municipis gironins té el seu
origen en els anys 70 i 80, i alguns en els anys 90. Tal com ha explicat Serra, "el
model urbanístic de la Costa Brava que hem heretat prové, en bona part, dels
anys 60 i 70, amb urbanitzacions disperses al territori". De les 1.428
urbanitzacions que hi ha a Catalunya, el 23%, un total de 320 se situen a les
Comarques Gironines. "És un model que mai s'ha de reproduir enlloc de
Catalunya", ha reblat el secretari. És fruit un planejament urbanístic, doncs, molt
anterior a la Llei d'urbanisme, aprovada el 2002 i revisada el 2004, quan es va
potenciar el concepte de desenvolupament territorial sostenible.
Instruments de protecció específics per al litoral
Posteriorment, el 2005, el Govern va aprovar dos plans dissenyats
específicament per a protegir la costa de tot Catalunya d'una excessiva
urbanització: els plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC) 1 i 2.
Ambdós volien protegir els espais oberts i orientar el desenvolupament dels sòls
en la franja de 500 metres de la costa.
El PDUSC1 va protegir 23.500 hectàrees litorals de sòl no urbanitzable i sòl
urbanitzable no delimitat a tot el territori català. El PDUSC2 va comportar la
desclassificació de 24 sectors, que sumen 327 ha i la protecció parcial d'altres 20
sectors (323 ha més). L'objectiu d'aquest segon Pla era evitar la continuïtat dels
fronts urbans al llarg de la costa i, assegurar la connexió entre el litoral i l'interior
a través de la preservació dels espais lliures, entre d'altres.
Posteriorment, el 2010, el Govern va aprovar el Pla territorial parcial de les
Comarques Gironines. És una figura de planejament per orientar el
desenvolupament urbanístic i territorial d'aquesta demarcació. Per tant, defineix
les estratègies i els límits de creixement dels diferents municipis i nuclis.
Planejament municipal per adaptar
Els ajuntaments han de revisar i refer els seus plans d'ordenació urbanística
municipal (POUM), adaptantlos a les directrius que va marcant la nova legislació i
els instruments de planificació d'abast superior. A hores d'ara, però, dels 22
municipis estrictament costaners gironins, només 11 tenen el seu POUM adaptat
a la Llei d'urbanisme.
Per tant, en bona part dels casos, els desenvolupaments urbanístics actuals són
fruit de planejaments aprovats fa dècades, anteriors a lleis i normes més
modernes que aposten per un creixement urbanístic compacte, amb el menor
consum de sòl possible i amb la cura del paisatge com un element central.
Garantia d'adaptació a les noves directrius de sostenibilitat
Una vegada els ajuntaments revisen i actualitzen el seu planejament, la Comissió
territorial d'urbanisme de Gironal'aprova. El tràmit permet la intervenció d'aquest
òrgan col·legiat per assegurar que els POUMs s'adaptin a les noves directrius i és
el que ha permès reduir en 100 hectàrees els sòls de nous creixements que es
preveien només al litoral de Girona entre 2010 i 2018. Es preveu que aquesta
reducció de sòl classificat per a nous creixements, continuï a mesura que més
municipis actualitzin el seu planejament.
Així, per exemple, els canvis que la Comissió va demanar introduir en el POUM de
Pals obliga a aprovar inicialment de nou aquest document i permet passar dels
1.400 nous habitatges previstos a l'àrea de RodorsRoca Blanca a 288.
Un altre exemple d'intervenció de la Comissió són els tres informes desfavorables
al pla per a construir fins a 60 habitatges al sector de Can Vancells, a Begur. Per
ara, s'ha aconseguit reduir aquest número fins als 22 habitatges i la Comissió
encara ha de valorar una quarta versió del pla.
Fora de la línia costanera, la Comissió va rebutjar el mes de maig la construcció
d'un càmping a Garriguella amb més de 17.000 m2 de sostre previstos. La
Comissió va considerarlo desproporcionat respecte el nucli de Garriguella i
contrari als valors paisatgístics de l'entorn.
Revisió de sectors no sostenibles
A més d'aquestes actuacions i de les figures de planejament aprovades durant la
passada dècada, el Departament de TES té en marxa un paquet de nous
instruments que permetran aprofundir en la protecció del litoral.
Així, el 2015 es va iniciar la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de
sòls no sostenibles. Abastarà tota Catalunya i tindrà com a objectiu revisar
l'ordenació i, en el seu cas, desclassificar els sòls que no s'han arribat a
urbanitzar i que, de forma manifesta, no s'ajusten a un model d'ocupació del sòl
sostenible, ni guarden proporció en relació al nucli urbà existent.
Es consideraran factors d'insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa

Es consideraran factors d'insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa
densitat, la desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels terrenys per
raons topogràfiques, de risc, d'incompatibilitat amb el règim de protecció sectorial
o d'impacte ambiental elevat.
Aquest PDU s'anirà aprovant per àmbits territorials, un dels quals seran les
comarques gironines. "Volem revisar molts dels àmbits pendents d'edificar, anant
més enllà del que van fer els PDUSC", ha explicat Serra.
Un nou marc legal global
D'altra banda, el Departament té en marxa la redacció de la Llei de territori,
concebuda per repensar tota la legislació vigent en matèria d'ordenació del
territori, urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficits. Comportarà, de fet,
una reforma completa del model.
La preservació del paisatge i dels espais oberts serà una de les seves prioritats,
que es traduirà en la redacció d'una estratègia per a cadascuna de les 134
unitats de paisatge identificades, donant respostes específiques a cada àmbit del
territori. Cal dir que el Departament ja aplica aquests criteris en la gestió
urbanística quotidiana.
Igualment, la nova Llei del litoral, en tràmit, crearà nous instruments, tant
urbanístics com financers, per millorar la preservació i la gestió del litoral català,
amb especial atenció a les platges catalogades com a naturals.
Intervencions ambientals
Finalment, a banda de les actuacions mitjançant les seves competències en
planificació i ordenació del territori, el Departament de TES ha completat diversos
projectes de recuperació del paisatge i d'ecosistemes singulars a la costa
gironina.
Entre ells, l'enderrocament i posterior naturalització de l'antiga urbanització Club
Mediterranée, a Cadaqués, en col·laboració amb l'actual Ministeri de Transició
Ecològica, que ha estat premiat internacionalment. També cal esmentar el
projecte Life Pletera, amb finançament europeu, de deconstrucció i restauració de
les llacunes costaneres de la Pletera per a recuperarne la funcionalitat ecològica.
Aquest mes d'agost, el Departament ha finalitzat les obres del projecte de
recuperació i protecció dels sistemes dunars de l'Empordà a diverses platges de
Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i Pals, dins dels
parcs naturals dels Aiguamolls de l'Alt Empordà i MontgríBaix TerIlles Medes, els
quals formen part, a més, de la xarxa Natura 2000. Es tracta d'una de les
actuacions del Programa d'infraestructura Verda de Catalunya 2017  2021 i ha
estat finançat, en part, amb aportacions del Fons europeu de desenvolupament
regional.

ALCALDES.EU
EL GOVERN HA REDUÏT EN 100 HECTÀREES ELS SÒLS DESTINATS A NOUS CREIXEMENTS AL LITORAL
GIRONÍ ELS DARRERS 8 ANYS, QUE EQUIVALEN A UNS 2.500 HABITATGES

El Departament de Territori i Sostenibilitat garanteix que els planejaments
municipals revisats s'adeqüen a la normativa actual, amb criteris de
desenvolupament sostenible, creixement compacte i cura del paisatge
Reunió, aquest matí, de la Comissió territorial d'urbanisme de Girona. Foto:
Premsagencat. Entre els anys 2010 i 2018, la Comissió territorial d'urbanisme de
Girona, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha reduït en 100
hectàrees els sòls que podrien haver acollit nous desenvolupaments urbanístics al
litoral gironí. La superfície equival a uns 2.500 habitatges. Aquesta reducció s'ha
assolit mitjançant la revisió dels darrers instruments de planejament general que
els municipis han anat elevant a la Comissió, a mesura que els han adaptat a la
legislació vigent i a la planificació territorial i urbanística que el Govern ha aprovat
des del 2005. Aquesta ha estat una de les dades analitzades avui durant la
Comissió, presidida pel secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, que ha
dedicat un dels seus punts a debatre sobre el model urbanístic del litoral de les
comarques gironines. Cal recordar que les comissions d'urbanisme són un dels
òrgans consultius de què disposa el Departament per debatre sobre aspectes de
planificació d'interès per al territori que abasten. En el cas de la demarcació de
Girona, la Costa Brava s'estén al llarg de 200 quilòmetres, repartits en 22
municipis, amb una morfologia força accidentada. El 58% d'aquest litoral està
classificat com a no urbanitzable, una xifra, a Catalunya només per darrera de les
Terres de l'Ebre (78%). Tot i això, gran part del planejament urbanístic dels
municipis gironins té el seu origen en els anys 70 i 80, i alguns en els anys 90. Tal
com ha explicat Serra, "el model urbanístic de la Costa Brava que hem heretat
prové, en bona part, dels anys 60 i 70, amb urbanitzacions disperses al territori".
De les 1.428 urbanitzacions que hi ha a Catalunya, el 23%, un total de 320 se
situen a les Comarques Gironines. "És un model que mai s'ha de reproduir enlloc
de Catalunya", ha reblat el secretari. És fruit un planejament urbanístic, doncs,
molt anterior a la Llei d'urbanisme, aprovada el 2002 i revisada el 2004, quan es
va potenciar el concepte de desenvolupament territorial sostenible. Instruments
de protecció específics per al litoral Posteriorment, el 2005, el Govern va aprovar
dos plans dissenyats específicament per a protegir la costa de tot Catalunya
d'una excessiva urbanització: els plans directors urbanístics del sistema costaner
(PDUSC) 1 i 2. Ambdós volien protegir els espais oberts i orientar el
desenvolupament dels sòls en la franja de 500 metres de la costa. El PDUSC1 va
protegir 23.500 hectàrees litorals de sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no
delimitat a tot el territori català. El PDUSC2 va comportar la desclassificació de
24 sectors, que sumen 327 ha i la protecció parcial d'altres 20 sectors (323 ha
més). L'objectiu d'aquest segon Pla era evitar la continuïtat dels fronts urbans al
llarg de la costa i, assegurar la connexió entre el litoral i l'interior a través de la
preservació dels espais lliures, entre d'altres. Posteriorment, el 2010, el Govern
va aprovar el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines. És una figura de
planejament per orientar el desenvolupament urbanístic i territorial d'aquesta
demarcació. Per tant, defineix les estratègies i els límits de creixement dels
diferents municipis i nuclis.
Planejament municipal per adaptar Els ajuntaments han de revisar i refer els seus
plans d'ordenació urbanística municipal (POUM), adaptantlos a les directrius que
va marcant la nova legislació i els instruments de planificació d'abast superior. A
hores d'ara, però, dels 22 municipis estrictament costaners gironins, només 11
tenen el seu POUM adaptat a la Llei d'urbanisme. Per tant, en bona part dels
casos, els desenvolupaments urbanístics actuals són fruit de planejaments
aprovats fa dècades, anteriors a lleis i normes més modernes que aposten per
un creixement urbanístic compacte, amb el menor consum de sòl possible i amb
la cura del paisatge com un element central. Garantia d'adaptació a les noves
directrius de sostenibilitat Una vegada els ajuntaments revisen i actualitzen el seu
planejament, la Comissió territorial d'urbanisme de Girona l'aprova. El tràmit
permet la intervenció d'aquest òrgan col·legiat per assegurar que els POUMs
s'adaptin a les noves directrius i és el que ha permès reduir en 100 hectàrees els
sòls de nous creixements que es preveien només al litoral de Girona entre 2010 i
2018. Es preveu que aquesta reducció de sòl classificat per a nous creixements,
continuï a mesura que més municipis actualitzin el seu planejament. Així, per
exemple, els canvis que la Comissió va demanar introduir en el POUM de Pals
obliga a aprovar inicialment de nou aquest document i permet passar dels 1.400
nous habitatges previstos a l'àrea de RodorsRoca Blanca a 288. Un altre
exemple d'intervenció de la Comissió són els tres informes desfavorables al pla
per a construir fins a 60 habitatges al sector de Can Vancells, a Begur. Per ara,
s'ha aconseguit reduir aquest número fins als 22 habitatges i la Comissió encara
ha de valorar una quarta versió del pla. Fora de la línia costanera, la Comissió va
rebutjar el mes de maig la construcció d'un càmping a Garriguella amb més de
17.000 m2 de sostre previstos. La Comissió va considerarlo desproporcionat
respecte el nucli de Garriguella i contrari als valors paisatgístics de l'entorn.
Revisió de sectors no sostenibles A més d'aquestes actuacions i de les figures de
planejament aprovades durant la passada dècada, el Departament de TES té en
marxa un paquet de nous instruments que permetran aprofundir en la protecció
del litoral. Així, el 2015 es va iniciar la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de
revisió de sòls no sostenibles. Abastarà tota Catalunya i tindrà com a objectiu
revisar l'ordenació i, en el seu cas, desclassificar els sòls que no s'han arribat a
urbanitzar i que, de forma manifesta, no s'ajusten a un model d'ocupació del sòl
sostenible, ni guarden proporció en relació al nucli urbà existent. Es consideraran
factors d'insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa densitat, la
desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels terrenys per raons
topogràfiques, de risc, d'incompatibilitat amb el règim de protecció sectorial o
d'impacte ambiental elevat. Aquest PDU s'anirà aprovant per àmbits territorials,

d'impacte ambiental elevat. Aquest PDU s'anirà aprovant per àmbits territorials,
un dels quals seran les comarques gironines. "Volem revisar molts dels àmbits
pendents d'edificar, anant més enllà del que van fer els PDUSC", ha explicat
Serra. Un nou marc legal global D'altra banda, el Departament té en marxa la
redacció de la Llei de territori, concebuda per repensar tota la legislació vigent en
matèria d'ordenació del territori, urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb
dèficits. Comportarà, de fet, una reforma completa del model. La preservació del
paisatge i dels espais oberts serà una de les seves prioritats, que es traduirà en
la redacció d'una estratègia per a cadascuna de les 134 unitats de paisatge
identificades, donant respostes específiques a cada àmbit del territori. Cal dir que
el Departament ja aplica aquests criteris en la gestió urbanística quotidiana.
Igualment, la nova Llei del litoral, en tràmit, crearà nous instruments, tant
urbanístics com financers, per millorar la preservació i la gestió del litoral català,
amb especial atenció a les platges catalogades com a naturals. Intervencions
ambientals Finalment, a banda de les actuacions mitjançant les seves
competències en planificació i ordenació del territori, el Departament de TES ha
completat diversos projectes de recuperació del paisatge i d'ecosistemes
singulars a la costa gironina. Entre ells, l'enderrocament i posterior naturalització
de l'antiga urbanització Club Mediterranée, a Cadaqués, en col·laboració amb
l'actual Ministeri de Transició Ecològica, que ha estat premiat internacionalment.
També cal esmentar el projecte Life Pletera, amb finançament europeu, de
deconstrucció i restauració de les llacunes costaneres de la Pletera per a
recuperarne la funcionalitat ecològica. Aquest mes d'agost, el Departament ha
finalitzat les obres del projecte de recuperació i protecció dels sistemes dunars de
l'Empordà a diverses platges de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador,
Torroella de Montgrí i Pals, dins dels parcs naturals dels Aiguamolls de l'Alt
Empordà i MontgríBaix TerIlles Medes, els quals formen part, a més, de la xarxa
Natura 2000. Es tracta d'una de les actuacions del Programa d'infraestructura
Verda de Catalunya 2017  2021 i ha estat finançat, en part, amb aportacions del
Fons europeu de desenvolupament regional.

EMPORDÀ
EL SÒL DESTINAT A NOUS CREIXEMENTS AL LITORAL GIRONÍ S'HA REDUÏT EN 100 HECTÀREES

Entre els anys 2010 i 2018, la Comissió territorial d'urbanisme de Girona, que
depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha reduït en 100 hectàrees els
sòls que podrien haver acollit nous desenvolupaments urbanístics al litoral gironí.
La superfície equival a uns 2.500 habitatges. Aquesta reducció s'ha assolit
mitjançant la revisió dels darrers instruments de planejament general que els
municipis han anat elevant a la Comissió, a mesura que els han adaptat a la
legislació vigent i a la planificació territorial i urbanística que el Govern ha aprovat
des del 2005.
Aquesta ha estat una de les dades analitzades avui durant la Comissió, presidida
pel secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, que ha dedicat un dels seus
punts a debatre sobre el model urbanístic del litoral de les comarques gironines.
Cal recordar que les comissions d'urbanisme són un dels òrgans consultius de
què disposa el Departament per debatre sobre aspectes de planificació d'interès
per al territori que abasten.
En el cas de la demarcació de Girona, la Costa Brava s'estén al llarg de 200
quilòmetres, repartits en 22 municipis, amb una morfologia força accidentada. El
58% d'aquest litoral està classificat com a no urbanitzable, una xifra, a Catalunya
només per darrera de les Terres de l'Ebre (78%).
Tot i això, gran part del planejament urbanístic dels municipis gironins té el seu
origen en els anys 70 i 80, i alguns en els anys 90. Tal com ha explicat Serra, "el
model urbanístic de la Costa Brava que hem heretat prové, en bona part, dels
anys 60 i 70, amb urbanitzacions disperses al territori". De les 1.428
urbanitzacions que hi ha a Catalunya, el 23%, un total de 320 se situen a les
Comarques Gironines. "És un model que mai s'ha de reproduir enlloc de
Catalunya", ha reblat el secretari. És fruit un planejament urbanístic, doncs, molt
anterior a la Llei d'urbanisme, aprovada el 2002 i revisada el 2004, quan es va
potenciar el concepte de desenvolupament territorial sostenible.
Instruments de protecció específics per al litoral
Posteriorment, el 2005, el Govern va aprovar dos plans dissenyats
específicament per a protegir la costa de tot Catalunya d'una excessiva
urbanització: els plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC) 1 i 2.
Ambdós volien protegir els espais oberts i orientar el desenvolupament dels sòls
en la franja de 500 metres de la costa.
El PDUSC1 va protegir 23.500 hectàrees litorals de sòl no urbanitzable i sòl
urbanitzable no delimitat a tot el territori català. El PDUSC2 va comportar la
desclassificació de 24 sectors, que sumen 327 ha i la protecció parcial d'altres 20
sectors (323 ha més). L'objectiu d'aquest segon Pla era evitar la continuïtat dels
fronts urbans al llarg de la costa i, assegurar la connexió entre el litoral i l'interior
a través de la preservació dels espais lliures, entre d'altres.
Posteriorment, el 2010, el Govern va aprovar el Pla territorial parcial de les
Comarques Gironines. És una figura de planejament per orientar el
desenvolupament urbanístic i territorial d'aquesta demarcació. Per tant, defineix
les estratègies i els límits de creixement dels diferents municipis i nuclis.
Planejament municipal per adaptar
Els ajuntaments han de revisar i refer els seus plans d'ordenació urbanística
municipal (POUM), adaptantlos a les directrius que va marcant la nova legislació i
els instruments de planificació d'abast superior. A hores d'ara, però, dels 22
municipis estrictament costaners gironins, només 11 tenen el seu POUM adaptat
a la Llei d'urbanisme.
Per tant, en bona part dels casos, els desenvolupaments urbanístics actuals són
fruit de planejaments aprovats fa dècades, anteriors a lleis i normes més
modernes que aposten per un creixement urbanístic compacte, amb el menor
consum de sòl possible i amb la cura del paisatge com un element central.
Garantia d'adaptació a les noves directrius de sostenibilitat
Una vegada els ajuntaments revisen i actualitzen el seu planejament, la Comissió
territorial d'urbanisme de Gironal'aprova. El tràmit permet la intervenció d'aquest
òrgan col·legiat per assegurar que els POUMs s'adaptin a les noves directrius i és
el que ha permès reduir en 100 hectàrees els sòls de nous creixements que es
preveien només al litoral de Girona entre 2010 i 2018. Es preveu que aquesta
reducció de sòl classificat per a nous creixements, continuï a mesura que més
municipis actualitzin el seu planejament.
Així, per exemple, els canvis que la Comissió va demanar introduir en el POUM de
Pals obliga a aprovar inicialment de nou aquest document i permet passar dels
1.400 nous habitatges previstos a l'àrea de RodorsRoca Blanca a 288.
Un altre exemple d'intervenció de la Comissió són els tres informes desfavorables
al pla per a construir fins a 60 habitatges al sector de Can Vancells, a Begur. Per
ara, s'ha aconseguit reduir aquest número fins als 22 habitatges i la Comissió
encara ha de valorar una quarta versió del pla.
Fora de la línia costanera, la Comissió va rebutjar el mes de maig la construcció
d'un càmping a Garriguella amb més de 17.000 m2 de sostre previstos. La
Comissió va considerarlo desproporcionat respecte el nucli de Garriguella i
contrari als valors paisatgístics de l'entorn.
Revisió de sectors no sostenibles
A més d'aquestes actuacions i de les figures de planejament aprovades durant la
passada dècada, el Departament de TES té en marxa un paquet de nous
instruments que permetran aprofundir en la protecció del litoral.
Així, el 2015 es va iniciar la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de
sòls no sostenibles. Abastarà tota Catalunya i tindrà com a objectiu revisar
l'ordenació i, en el seu cas, desclassificar els sòls que no s'han arribat a
urbanitzar i que, de forma manifesta, no s'ajusten a un model d'ocupació del sòl
sostenible, ni guarden proporció en relació al nucli urbà existent.
Es consideraran factors d'insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa

Es consideraran factors d'insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa
densitat, la desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels terrenys per
raons topogràfiques, de risc, d'incompatibilitat amb el règim de protecció sectorial
o d'impacte ambiental elevat.
Aquest PDU s'anirà aprovant per àmbits territorials, un dels quals seran les
comarques gironines. "Volem revisar molts dels àmbits pendents d'edificar, anant
més enllà del que van fer els PDUSC", ha explicat Serra.
Un nou marc legal global
D'altra banda, el Departament té en marxa la redacció de la Llei de territori,
concebuda per repensar tota la legislació vigent en matèria d'ordenació del
territori, urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficits. Comportarà, de fet,
una reforma completa del model.
La preservació del paisatge i dels espais oberts serà una de les seves prioritats,
que es traduirà en la redacció d'una estratègia per a cadascuna de les 134
unitats de paisatge identificades, donant respostes específiques a cada àmbit del
territori. Cal dir que el Departament ja aplica aquests criteris en la gestió
urbanística quotidiana.
Igualment, la nova Llei del litoral, en tràmit, crearà nous instruments, tant
urbanístics com financers, per millorar la preservació i la gestió del litoral català,
amb especial atenció a les platges catalogades com a naturals.
Intervencions ambientals
Finalment, a banda de les actuacions mitjançant les seves competències en
planificació i ordenació del territori, el Departament de TES ha completat diversos
projectes de recuperació del paisatge i d'ecosistemes singulars a la costa
gironina.
Entre ells, l'enderrocament i posterior naturalització de l'antiga urbanització Club
Mediterranée, a Cadaqués, en col·laboració amb l'actual Ministeri de Transició
Ecològica, que ha estat premiat internacionalment. També cal esmentar el
projecte Life Pletera, amb finançament europeu, de deconstrucció i restauració de
les llacunes costaneres de la Pletera per a recuperarne la funcionalitat ecològica.
Aquest mes d'agost, el Departament ha finalitzat les obres del projecte de
recuperació i protecció dels sistemes dunars de l'Empordà a diverses platges de
Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i Pals, dins dels
parcs naturals dels Aiguamolls de l'Alt Empordà i MontgríBaix TerIlles Medes, els
quals formen part, a més, de la xarxa Natura 2000. Es tracta d'una de les
actuacions del Programa d'infraestructura Verda de Catalunya 2017  2021 i ha
estat finançat, en part, amb aportacions del Fons europeu de desenvolupament
regional.

VILA DE ROSES
LA GENERALITAT HA REDUÏT EN 100 HECTÀREES ELS SÒLS DESTINATS A NOUS CREIXEMENTS AL LITORAL
GIRONÍ ELS DARRERS 8 ANYS

Aquesta reducció de 100 hectàrees equivalen a uns 2.500 habitatges
Reunió, el passat divendres, de la Comissió territorial d'urbanisme de Girona
Entre els anys 2010 i 2018, la Comissió territorial d'urbanisme de Girona, que
depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha reduït en 100 hectàrees els
sòls que podrien haver acollit nous desenvolupaments urbanístics al litoral gironí.
La superfície equival a uns 2.500 habitatges. Aquesta reducció s'ha assolit
mitjançant la revisió dels darrers instruments de planejament general que els
municipis han anat elevant a la Comissió, a mesura que els han adaptat a la
legislació vigent i a la planificació territorial i urbanística que el Govern ha aprovat
des del 2005.
Aquesta ha estat una de les dades analitzades aquest passat divendres durant la
Comissió, presidida pel secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, que va
dedicar un dels seus punts a debatre sobre el model urbanístic del litoral de les
comarques gironines. Cal recordar que les comissions d'urbanisme són un dels
òrgans consultius de què disposa el Departament per debatre sobre aspectes de
planificació d'interès per al territori que abasten.
En el cas de la demarcació de Girona, la Costa Brava s'estén al llarg de 200
quilòmetres, repartits en 22 municipis, amb una morfologia força accidentada. El
58% d'aquest litoral està classificat com a no urbanitzable, una xifra, a Catalunya
només per darrera de les Terres de l'Ebre (78%).
Tot i això, gran part del planejament urbanístic dels municipis gironins té el seu
origen en els anys 70 i 80, i alguns en els anys 90. Tal com va explicar Serra, "el
model urbanístic de la Costa Brava que hem heretat prové, en bona part, dels
anys 60 i 70, amb urbanitzacions disperses al territori". De les 1.428
urbanitzacions que hi ha a Catalunya, el 23%, un total de 320 se situen a les
Comarques Gironines. "És un model que mai s'ha de reproduir enlloc de
Catalunya", va remarcar el secretari. És fruit un planejament urbanístic, doncs,
molt anterior a la Llei d'urbanisme , aprovada el 2002 i revisada el 2004, quan es
va potenciar el concepte de desenvolupament territorial sostenible.
Instruments de protecció específics per al litoral
Posteriorment, el 2005, el Govern va aprovar dos plans dissenyats
específicament per a protegir la costa de tot Catalunya d'una excessiva
urbanització: els plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC) 1 i 2 .
Ambdós volien protegir els espais oberts i orientar el desenvolupament dels sòls
en la franja de 500 metres de la costa.
El PDUSC1 va protegir 23.500 hectàrees litorals de sòl no urbanitzable i sòl
urbanitzable no delimitat a tot el territori català. El PDUSC2 va comportar la
desclassificació de 24 sectors, que sumen 327 ha i la protecció parcial d'altres 20
sectors (323 ha més). L'objectiu d'aquest segon Pla era evitar la continuïtat dels
fronts urbans al llarg de la costa i, assegurar la connexió entre el litoral i l'interior
a través de la preservació dels espais lliures, entre d'altres.
Posteriorment, el 2010, el Govern va aprovar el Pla territorial parcial de les
Comarques Gironines . És una figura de planejament per orientar el
desenvolupament urbanístic i territorial d'aquesta demarcació. Per tant, defineix
les estratègies i els límits de creixement dels diferents municipis i nuclis.
Planejament municipal per adaptar
Els ajuntaments han de revisar i refer els seus plans d'ordenació urbanística
municipal (POUM), adaptantlos a les directrius que va marcant la nova legislació i
els instruments de planificació d'abast superior. A hores d'ara, però, dels 22
municipis estrictament costaners gironins, només 11 tenen el seu POUM adaptat
a la Llei d'urbanisme.
Per tant, en bona part dels casos, els desenvolupaments urbanístics actuals són
fruit de planejaments aprovats fa dècades, anteriors a lleis i normes més
modernes que aposten per un creixement urbanístic compacte, amb el menor
consum de sòl possible i amb la cura del paisatge com un element central.
Garantia d'adaptació a les noves directrius de sostenibilitat
Una vegada els ajuntaments revisen i actualitzen el seu planejament, la Comissió
territorial d'urbanisme de Girona l'aprova. El tràmit permet la intervenció d'aquest
òrgan col·legiat per assegurar que els POUMs s'adaptin a les noves directrius i és
el que ha permès reduir en 100 hectàrees els sòls de nous creixements que es
preveien només al litoral de Girona entre 2010 i 2018. Es preveu que aquesta
reducció de sòl classificat per a nous creixements, continuï a mesura que més
municipis actualitzin el seu planejament.
Així, per exemple, els canvis que la Comissió va demanar introduir en el POUM de
Pals obliga a aprovar inicialment de nou aquest document i permet passar dels
1.400 nous habitatges previstos a l'àrea de RodorsRoca Blanca a 288.
Un altre exemple d'intervenció de la Comissió són els tres informes desfavorables
al pla per a construir fins a 60 habitatges al sector de Can Vancells, a Begur. Per
ara, s'ha aconseguit reduir aquest número fins als 22 habitatges i la Comissió
encara ha de valorar una quarta versió del pla.
Fora de la línia costanera, la Comissió va rebutjar el mes de maig la construcció
d'un càmping a Garriguella amb més de 17.000 m 2 de sostre previstos. La
Comissió va considerarlo desproporcionat respecte el nucli de Garriguella i
contrari als valors paisatgístics de l'entorn.
Revisió de sectors no sostenibles
A més d'aquestes actuacions i de les figures de planejament aprovades durant la
passada dècada, el Departament de TES té en marxa un paquet de nous
instruments que permetran aprofundir en la protecció del litoral.
Així, el 2015 es va iniciar la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de
sòls no sostenibles . Abastarà tota Catalunya i tindrà com a objectiu revisar
l'ordenació i, en el seu cas, desclassificar els sòls que no s'han arribat a
urbanitzar i que, de forma manifesta, no s'ajusten a un model d'ocupació del sòl

urbanitzar i que, de forma manifesta, no s'ajusten a un model d'ocupació del sòl
sostenible, ni guarden proporció en relació al nucli urbà existent.
Es consideraran factors d'insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa
densitat, la desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels terrenys per
raons topogràfiques, de risc, d'incompatibilitat amb el règim de protecció sectorial
o d'impacte ambiental elevat.
Aquest PDU s'anirà aprovant per àmbits territorials, un dels quals seran les
comarques gironines. "Volem revisar molts dels àmbits pendents d'edificar, anant
més enllà del que van fer els PDUSC", ha explicat Serra.
Un nou marc legal global
D'altra banda, el Departament té en marxa la redacció de la Llei de territori ,
concebuda per repensar tota la legislació vigent en matèria d'ordenació del
territori, urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficits. Comportarà, de fet,
una reforma completa del model.
La preservació del paisatge i dels espais oberts serà una de les seves prioritats,
que es traduirà en la redacció d'una estratègia per a cadascuna de les 134
unitats de paisatge identificades, donant respostes específiques a cada àmbit del
territori. Cal dir que el Departament ja aplica aquests criteris en la gestió
urbanística quotidiana.
Igualment, la nova Llei del litoral , en tràmit, crearà nous instruments, tant
urbanístics com financers, per millorar la preservació i la gestió del litoral català,
amb especial atenció a les platges catalogades com a naturals.
Intervencions ambientals
Finalment, a banda de les actuacions mitjançant les seves competències en
planificació i ordenació del territori, el Departament de TES ha completat diversos
projectes de recuperació del paisatge i d'ecosistemes singulars a la costa
gironina.
Entre ells, l'enderrocament i posterior naturalització de l'antiga urbanització Club
Mediterranée, a Cadaqués, en col·laboració amb l'actual Ministeri de Transició
Ecològica, que ha estat premiat internacionalment. També cal esmentar el
projecte Life Pletera, amb finançament europeu, de deconstrucció i restauració de
les llacunes costaneres de la Pletera per a recuperarne la funcionalitat ecològica.
Aquest mes d'agost, el Departament ha finalitzat les obres del projecte de
recuperació i protecció dels sistemes dunars de l'Empordà a diverses platges de
Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i Pals, dins dels
parcs naturals dels Aiguamolls de l'Alt Empordà i MontgríBaix TerIlles Medes, els
quals formen part, a més, de la xarxa Natura 2000. Es tracta d'una de les
actuacions del Programa d'infraestructura Verda de Catalunya 2017 2021 i ha
estat finançat, en part, amb aportacions del Fons europeu de desenvolupament
regional.

EL MÓN
EL GOVERN HA REDUÏT EN 100HA ELS SÒLS EDIFICABLES AL LITORAL GIRONÍ ELS DARRERS 8 ANYS

Reunió de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Departament de
Territori i Sostenibilitat
Entre els anys 2010 i 2018, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, que
depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha reduït en 100 hectàrees els
sòls que podrien haver acollit desenvolupaments urbanístics al litoral gironí. La
superfície equival a uns 2.500 habitatges . Aquesta reducció s'ha assolit amb la
revisió dels darrers instruments de planejament general que els municipis han
anat elevant a la Comissió, a mesura que els han adaptat a la legislació vigent i a
la planificació territorial i urbanística aprovada des de 2005. Aquesta va ser una
de les dades analitzades durant la Comissió, presidida pel secretari d'Hàbitat Urbà
i Territori, Agustí Serra, que va debatre sobre el model urbanístic del litoral de les
comarques gironines. Les comissions d'urbanisme són un dels òrgans consultius
de què disposa el Departament per debatre sobre aspectes de planificació
d'interès per al territori que abasten.
En el cas de la demarcació de Girona, la Costa Brava s'estén al llarg de 200
quilòmetres i 22 municipis, amb una morfologia força accidentada. El 58% està
classificat com a no urbanitzable, xifra que a Catalunya només superen les Terres
de l'Ebre (78%). Tot i això, gran part del seu planejament urbanístic té el seu
origen en els anys 70 i 80, i alguns en els anys 90. Tal com va explicar Serra, "el
model urbanístic de la Costa Brava que hem heretat prové, en bona part, dels
anys 60 i 70 , amb urbanitzacions disperses al territori". De les 1.428
urbanitzacions que hi ha a Catalunya, el 23% se situen a les comarques
gironines. "És un model que mai s'ha de reproduir enlloc de Catalunya" , va reblar
el secretari. És fruit un planejament urbanístic, doncs, molt anterior a la Llei
d'urbanisme, aprovada el 2002 i revisada el 2004, quan es va potenciar el
desenvolupament territorial sostenible.
El 2005, el Govern va aprovar dos plans dissenyats per a protegir la costa de tot
Catalunya d'una excessiva urbanització: els plans directors urbanístics del
sistema costaner (PDUSC) 1 i 2. Ambdós volien protegir els espais oberts i
orientar el desenvolupament dels sòls fins a 500 metres de la costa. El PDUSC1
va protegir 23.500 hectàrees litorals a tot el territori català. El PDUSC2 va
comportar la desclassificació de 24 sectors, que sumen 327 ha i la protecció
parcial d'altres 20 sectors (323 ha més). L'objectiu d'aquest segon Pla era evitar
la continuïtat dels fronts urbans al llarg de la costa i, assegurar la connexió entre
el litoral i l'interior a través de la preservació dels espais lliures. Posteriorment, el
2010, el Govern va aprovar el Pla territorial parcial de les comarques gironines,
una figura de planejament per orientar el desenvolupament urbanístic i territorial
de la demarcació i que defineix les estratègies i límits de creixement dels municipis
i nuclis.
Hotels a la poblacioÌ de Sant Antoni de Calonge a la Costa Brava Via Empresa
Els ajuntaments han de revisar i refer els seus plans d'ordenació urbanística
municipal, adaptantlos a les directrius de la nova legislació i els instruments de
planificació d'abast superior. A hores d'ara, però, dels 22 municipis només 11
tenen el seu POUM adaptat a la Llei d'urbanisme. Per tant, els desenvolupaments
urbanístics actuals són fruit de planejaments aprovats fa dècades . Una vegada
els ajuntaments revisen i actualitzen el seu planejament, la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona l'aprova. El tràmit permet la intervenció d'aquest òrgan
col·legiat per assegurar que els POUMs s'adaptin a les noves directrius i és el que
ha permès reduir en 100 hectàrees els nous creixements que es preveien només
al litoral de Girona entre 2010 i 2018. Aquesta reducció de sòl classificat per a
nous creixement continuarà a mesura que els municipis actualitzin el seu
planejament.
A més d'aquestes actuacions i de les figures de planejament aprovades durant la
passada dècada, el Departament té en marxa un paquet d'instruments que
permetran aprofundir en la protecció del litoral. Així, el 2015 es va iniciar la
redacció del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles.
Abastarà tota Catalunya i tindrà com a objectiu revisar l'ordenació i, en el seu
cas, desclassificar els sòls que no s'han arribat a urbanitzar i que no s'ajusten a
un model d'ocupació del sòl sostenible , ni guarden proporció en relació al nucli
urbà existent. Es consideraran factors d'insostenibilitat la llunyania dels nuclis
urbans, la baixa densitat, la desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels
terrenys per raons topogràfiques, de risc, d'incompatibilitat amb el règim de
protecció sectorial o d'impacte ambiental elevat. Aquest PDU s'anirà aprovant per
àmbits territorials. "Volem revisar molts dels àmbits pendents d'edificar, anant
més enllà del que van fer els PDUSC" , va explicar Serra.
D'altra banda, el Departament té en marxa la redacció de la Llei de territori, que
vol repensar tota la legislació vigent en matèria d'ordenació del territori,
urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficits i comportarà una reforma
completa del model. La preservació del paisatge i dels espais oberts serà una de
les seves prioritats es traduirà en la redacció d'una estratègia per a cadascuna de
les 134 unitats de paisatge identificades, donant respostes específiques a cada
àmbit del territori. A més, la nova Llei del litoral, en tràmit, crearà nous
instruments urbanístics i financers per millorar la preservació i la gestió del litoral
català , amb especial atenció a les platges catalogades com a naturals.
Finalment, a banda de les actuacions, el Departament ha completat diversos
projectes de recuperació del paisatge i d'ecosistemes singulars a la costa
gironina. Entre ells, l'enderrocament i posterior naturalització de l'antiga
urbanització Club Mediterranée , a Cadaqués, que ha estat premiat
internacionalment. També cal esmentar el projecte Life Pletera de deconstrucció i
restauració de les llacunes costaneres de la Pletera per a recuperarne la
funcionalitat ecològica. Aquest mes d'agost, el Departament ha finalitzat les
obres de recuperació i protecció dels sistemes dunars de l'Empordà a platges de

obres de recuperació i protecció dels sistemes dunars de l'Empordà a platges de
Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i Pals, dins dels
parcs naturals dels Aiguamolls de l'Alt Empordà i MontgríBaix TerIlles Medes, els
quals formen part, a més, de la xarxa Natura 2000 .
#territori i sostenibilitat #Costa Brava #urbanització #preservació

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
"RE(FER) EL PAISATGE", QUATRE ANYS DE RENATURALITZACIÓ A LA MARESMA DE LA PLETERA, A
L'ESTARTIT

Fins al 20 d'octubre podem anar al Museu de la Mediterrània de Torroella de
Montgrí per veure els resultats, tant dins del museu com sobre el terreny, del
procés de renaturalització i rehabilitació de la maresma de la Pletera, a l'Estartit. O
el que és el mateix, el projecte Life Pletera. "Re(fer) el paisatge" és el títol de
l'exposició. En parlem amb el biòleg Xavier Quintana, que ha estat el director
científic del projecte, i Àgata Colomer, la directora executiva.

LEVANTE
SEMINARIO GRATS DE AGUA Y TERRITORIO

La pasada semana tuvo lugar una nueva edición de los seminarios GRATS de
agua y territorio, en los que, merced a los proyectos de investigación ligados a
las Universidades de Alicante, Girona y Autónoma de Barcelona, se investiga
sobre diversas cuestiones vinculadas a la gobernanza y el ciclo hidrosocial del
agua.
M. Hernández, D. Saurí, J. Olcina, A. M. Rico, A. Ribas, C. Baños, A. Morote, D.
Pavón, A. Gavarda, S. Ricart, D. Roset, A. Llausas, R. Villar, S. Gorostiza, H.
March, J. Pueyo, A. Arahuetes, M. Torres, J. VilaSubirós y el que escribe
estuvimos poniendo en común y debatiendo diversas cuestiones. La gestión del
agua en los centros de enseñanza de Alicante, los sistemas de gobernanza del
agua en el abastecimiento de aguas de la Costa Brava, la reutilización de aguas
depuradas para uso industrial en las comarcas de L'Alcoià y el Comtat, la
valorización social y turística de los canales históricos del Baix Ter, el análisis del
consumo doméstico de agua en el litoral mediterráneo tras la crisis económica, el
proyecto del trasvase del Ródano a Barcelona, el análisis de impacto social de un
proyecto de restauración ecológica en el proyecto Life Pletera, la gobernanza, la
adaptación al cambio climático y uso de recursos no convencionales con fines
agrícolas en la Marina Baixa y el Bajo Vinalopó, los sistemas de drenaje
sostenibles como estrategia adaptativa frente al cambio climático en el
Mediterráneo español y sobre la percepción de los responsables de alojamientos
turísticos sobre los efectos del cambio climático en la cuenca del Rio Muga.
Resulta deseable que muchos de estos temas encuentren desarrollo en
publicaciones científicas pero también que trasciendan a la sociedad de forma
divulgativa porque es mucho lo que nos jugamos con este tema.
La visita al modélico Consorcio de aguas de la Marina Baixa y a la desaladora de
aguas depuradas de Benidorm sirvió de colofón de campo a este encuentro. Sin
duda, cuando hablamos de estos temas, no puede uno evitar encontrar
inspiración en el famoso tema Mi agüita amarilla de los «Toreros Muertos», donde
se explica perfectamente todo esto de la depuración y reutilización del agua.
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Lunes, 24
PREVISIÓN PARA LA MAÑANA DE HOY

Chubascos persistentes en el litoral y baja el mercurio

Lluvias en el sur y claros en el norte

Cubierto con lluvias y chubascos, más frecuentes en la mitad sur y durante la
primera mitad del día. Podrán ser persistentes, especialmente en el litoral del
sur de València y del norte de Alicante, donde podrán ser ocasionalmente
fuertes. Temperaturas en descenso, más acusado el de las máximas.
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6

REINTEGRO

Viernes, 21

16

SOLES

42

46
2 - 10

FARMACIAS DE GUARDIA

CABO NAO

BLANCA

TELÉFONO INFORMACIÓN

4/5
29
26
50-125

5/6
39
26
50-125

5/6
39
26
50-125

Fuerza viento
Velocidad viento (km/h)
Temperatura del mar
Olas (en cm)

3/4
20
27
50-125

5/6
39
26
150-250

5/6
39
26
150-250

5/6
39
26
50-125

DE 9 A 9 HORAS
 Avenida Baleares, 45.
 Avenida Cortes Valencianas, 37.
 Avenida Cortes Valencianas, 48.
 Calle Doctor Manuel Candela, 6.
 Calle Emilio Baró, 11.
 Calle Félix del Río, 30 (antes, Dr. Marco
Merenciano).
 Marqués del Turia, 25.
 Calle Profesor Beltrán Báguena, 4.
 Avenida Puerto, 33.
 Calle Reina, 243.
 Calle Ruzafa, 8.
 Calle San Vicente, 107.
 Avenida Tres Forques, 38.
 Calle Virgen de la Fuensanta, 16.

a pasada semana tuvo lugar una nueva edición de los seminarios GRATS de agua y territorio, en los que, merced a los proyectos
de investigación ligados a las Universidades de Alicante, Girona y Autónoma de Barcelona, se investiga sobre diversas cuestiones vinculadas a la gobernanza y el ciclo hidrosocial del agua. M. Hernández,
D. Saurí, J. Olcina, A. M. Rico, A. Ribas, C. Baños,
A. Morote, D. Pavón, A. Gavarda, S. Ricart, D. Roset, A. Llausas, R. Villar, S. Gorostiza, H. March, J.
Pueyo, A. Arahuetes, M. Torres, J. Vila-Subirós y
el que escribe estuvimos poniendo en común y debatiendo diversas cuestiones. La gestión del agua en
los centros de enseñanza de Alicante, los sistemas
de gobernanza del agua en el abastecimiento de

4 481 991

3

10

8

32

45
4 - 12

Viernes, 21

5

7

21

25

EL MILLÓN

37
HRP49659

22

26

34

NÚMERO CLAVE

49
8

BONOLOTO

Lunes, 24

2

4

COMPLEMENTARIO

11
3

17 40
REINTEGRO

45
8

Sábado, 22

10

21 30 33 38
44 REINTEGRO

40
4

Viernes, 21

10

12

15
18

35 47
REINTEGRO

49
3

3

8

COMPLEMENTARIO

29 31 46 49
39

REINTEGRO

9

Servicios

VALENCIA

Seminario GRATS de
agua y territorio

JOKER

Jueves, 20

8

2/4
17
27
50-125

enrique.molto@ua.es

32 48

31

8
8

EUROMILLONES

COMPLEMENTARIO

AZAHAR

Enrique Moltó

16 19

COMPLEMENTARIO

Fuerza viento
Velocidad viento (km/h)
Temperatura del mar
Olas (en cm)

aguas de la Costa Brava, la reutilización de aguas depuradas para uso industrial en las comarcas de L’Alcoià y el Comtat, la valorización social y turística de
los canales históricos del Baix Ter, el análisis del consumo doméstico de agua en el litoral mediterráneo
tras la crisis económica, el proyecto del trasvase del
Ródano a Barcelona, el análisis de impacto social de
un proyecto de restauración ecológica en el proyecto Life Pletera, la gobernanza, la adaptación al cambio climático y uso de recursos no convencionales
con fines agrícolas en la Marina Baixa y el Bajo Vinalopó, los sistemas de drenaje sostenibles como estrategia adaptativa frente al cambio climático en el
Mediterráneo español y sobre la percepción de los
responsables de alojamientos turísticos sobre los
efectos del cambio climático en la cuenca del Rio
Muga. Resulta deseable que muchos de estos temas
encuentren desarrollo en publicaciones científicas
pero también que trasciendan a la sociedad de forma divulgativa porque es mucho lo que nos jugamos
con este tema. La visita al modélico Consorcio de
aguas de la Marina Baixa y a la desaladora de aguas
depuradas de Benidorm sirvió de colofón de campo
a este encuentro. Sin duda, cuando hablamos de estos temas, no puede uno evitar encontrar inspiración
en el famoso tema Mi agüita amarilla de los «Toreros
Muertos», donde se explica perfectamente todo esto
de la depuración y reutilización del agua.

9

COMPLEMENTARIO
REINTEGRO

1

EUROJACKPOT

5

6 294 950

Domingo, 23

Lunes, 24

4

46

JOKER

EL GORDO DE LA PRIMITIVA

Lunes, 24 (Sorteo 1)

1

39
9

NÚMEROS ESTRELLA 3 - 4

LL
1, 3, 7, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 35,
LL
LL
36, 39, 40, 46, 48, 50, 66, 72, 73, 77
LL
LL Lunes, 24 (Sorteo 2)
LL
6, 9, 12, 16, 18, 20, 24, 39, 42, 43,
LL
47, 52, 59, 60, 64, 65, 72, 76, 78, 79
LL
LL
7/39 DE LA ONCE

MÁX.

COMPLEMENTARIO
REINTEGRO

NÚMEROS ESTRELLA

COSTA

EL COMENTARIO

L

86622

HOY

Santos Cristobal, Sergio.

LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

24 26 34 36

Martes, 18

EL ESTADO DEL MAR

27 23 90

MÁXIMAS

071
4

MAÑANA

Torrevieja

25

19
16
20
22
13
21
20
15
18

FUERZA

5/6 (39 km/h)

28 23 80

MARTES

26
24
26
27
22
27
26
24
25

COSTA BLANCA

Orihuela

27 21 85

N
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

Alicante
Buñol
Castelló
Chelva
Ontinyent
Pego
Rojales
Segorbe
València
Villena
Xàbia
Xàtiva

Calp

Elx
Santa Pola

9
15
20
17
20
19
15
19

SERIE
REINTEGRO

SUPERONCE

TEMPERATURA

26 21 90

Elda

33 20 80

Sagunt
Segorbe
Torrent
Torrevieja
Utiel
València
Vila-real
Villena
Xàtiva

REGISTROS DE AYER EN LA COMUNITAT VALENCIANA

28 20 100

Villena

26
23
27
27
26
27
26
26

016
6-8

Sábado, 22 (Sueldazo fin de semana)
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

Jueves, 20

Sábado, 22

84904

CLAVES S: soleado, N: nublado, LL: lluvioso, NV: nieve, NB: niebla, V: variable, T: tormenta

Xàbia
Alcoi

27 21 80

N
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

Dénia

Ontinyent

25 15 100

9
16
21
19
20
20
17
21

20
20
18
11
19
16
20
18
14

SERIE
REINTEGROS

Viernes, 21 (Cuponazo)

FUERZA

5/6 (39 km/h)

Oliva

PIEL C/D

nR = Nivel de radiación: 1-2, Débil; 3-4,
Moderado, 5-6, Alto;
7-8, Fuerte; 9-10, Extremo. ENR = Minutos
que tarda el sol en
empezar a enrojecer
la piel. FAC = Factor
de protección solar
necesario para la exposición al sol. Tipos
de Piel = Piel A. Piel
blanca, de tono lechoso. Piel B. Tono levemente marrón. Piel
C. Tono marrón, claramente perceptible.
Piel D. Tono marrón
intenso o negro.

CABO DE
LA NAO

Gandia

Ayora

FAC
—
8
15
25
40

NE

26 20 95

Xàtiva

ENR
60
60
50
40
30

4/5 (29 km/h)

Cullera

Alzira

FAC
8
15
25
40
40

FUERZA

26 21 95

25 19 100
22 15 100

COSTA
DE VALENCIA

València

Chiva
Torrent

Requena

23
22
28
26
26
26
24
26

28
25
25
18
25
24
25
25
22

001
1-4

63038

PREVISIÓN PARA EL JUEVES

23 17 95

21 15 95

PIEL A/B

NE

25 19 90

Utiel

ENR
60
40
25
20
15

2/4 (17 km/h)

La Vall d’Uixó

24 16 90

22 14 95

NR
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

COSTA
DEL AZAHAR

25 18 85

Ademuz
Alcoi
Alicante
Alzira
Benidorm
Castelló
Chiva
Cullera

Dénia
Gandia
Llíria
Morella
Oliva
Ontinyent
Orpesa
Peñíscola
Requena

SERIE
REINTEGROS

Jueves, 20

PREVISIÓN PARA EL MIÉRCOLES

Orpesa

004
6-5

4

10684

Jueves. Nuboso o cubierto
disminuyendo por la tarde a
intervalos nubosos. Se esperan
precipitacionesal principio.

24 19 75

11 100

17

SERIE
REINTEGROS

Miércoles, 19

Miércoles. Precipitaciones,
menos probables al sur de
Alicante, ocasionalmente fuertes y
persistentes.

22 16 80

Morella

NIVEL DE RAYOS UVB PREVISTO A LAS 14 HORAS

036
1-2

LOTERÍA PRIMITIVA

64785

PRÓXIMOS DÍAS

20 12 90

RADIACIÓN SOLAR

SERIE
REINTEGROS

Martes, 18

Por la tarde habrá claros en la mitad norte y
continuarán los chubascos en el sur. Las
máximas bajarán en general entre 6 y 10
grados en el interior y entre 4 y 6 en el litoral.

PREVISIÓN PARA LA MAÑANA DE HOY

6

17742

TARDE/NOCHE DE HOY

900 500 952

FECHAS SEÑALADAS
NACIMIENTOS  Adolfo Suárez, presidente del primer Gobierno español de la democracia, 1932. Michael Douglas, cineasta estadounidense, 1944. Christopher Reeve, actor estadounidense, 1952. Carlos
Ruiz Zafón, escritor español, 1964. Will
Smith, actor y músico estadounidense,
1968. Catherine Zeta Jones, actriz británica, 1969.
DEFUNCIONES  Franco Modigliani, economista italiano nacionalizado estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1985,
2003. Marvin Davis, multimillonario estadounidense, magnate del petróleo, 2004.
Alicia de Larrocha, pianista española,
2009. Wangari Maathai, activista política
y ecologista keniana, Premio Nobel de la Paz
en 2004, 2011. Andy Williams, cantante estadounidense, 2012. Pedro Aparicio Sánchez, médico y político español, 2014.

DONACIONES DE SANGRE
Web: http://centro-transfusion.san.gva.es/
PUNTOS MÓVILES PARA HOY, MARTES 25
 Benaguasil, centro de salud, c/ Virgen del
Pilar, s/n, de 17 a 21 h.  Buñol, centro de salud, Av. Rafael Ridaura, s/n, de 17 a 20.30 h.
 Burjassot, campus, Facultad Ciencias, Av.
Dr. Moliner, 50, de 9.30 a 14 h. y de 16 a 20.30
h.  Canals, ca Don José, metge, c/ Diputación, 1, de 10 a 13 h. y 16.30 a 20.30 h.  Port
de Sagunt, centre de salut, c/ Periodista Azzati, s/n, de 17 a 20.30 h.  Port de Sagunt,
centre de salut II, c/ Sagasta, s/n, de 17 a
20.30 h.  Turís, centre social, c/ Jaume I,
14, de 17 a 21 h.  València, Facultad de Medicina, Av. Blasco Ibáñez, 15, de 9 a 13.30 h.

PUNTOS FIJOS:  HOSPITAL LA FE, de lunes
a viernes, de 8.30 a 21 h. (Av. Fernando Abril
Martorell, 106).  HOSPITAL CLÍNICO, de lunes a viernes, de 9 a 13.30 h.  CENTRO DE
TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, de lunes a viernes, 8.30 a 21 h.; sábado, de 8.30 a 14 h.

EXPRESIONES
«NI PINCHA NI CORTA»
No decide, no tiene poder, no resuelve. No es una
cosa ni la otra, es indefinido. La frase es la última
parte del dicho, como la espada de Bernardo, que
ni pincha ni corta, usado antiguamente en España.
«NO POR MUCHO MADRUGAR AMANECE
MÁS TEMPRANO»
Por más temprano que nos levantemos, no vamos
a lograr adelantar los relojes de la naturaleza. Aplicado a la vida cotidiana, significa que no debemos
apresurarnos en nuestras decisiones.
«NO PEGAR UN OJO»
No poder dormir en toda la noche, permanecer
desvelado.
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Diari de Girona

El Temps

25

TEMPERATURES D’AHIR
GIRONA
MÀX. MÍN. PL.

Anglès
Banyoles
Blanes
Cabanes
Cassà Selva
Castell d’Aro
Castelló Emp.
Darnius-pantà
Das
Espolla
Figueres
Fornells S.
Girona
La Bisbal
Meranges
Molló

28
26
29
26
28
30
28
25
28
25
28
29
30
29
18
19

MÀX. MÍN.

16 19 19 22 17 18 23 18 6 22 19 16 16 17 9 0,1
11 -

Monells
Navata
Olot
Portbou
Puigcerdà
Queralbs
Ripoll
Roses
St. Pau Seg.
St. Pere Pesc.
Sta. Coloma F.
Setcases
Torroella F.
Torroella M.
Vall d’en Bas
Vilobí Onyar

27
26
28
24
25
18
27
28
22
27
29
14
27
28
26
29

PL.

16
19
14
20
10
10
13
23
11
20
18
8
21
18
15
15

-

LA PREVISIÓ
LA SETMANA

CEL VARIABLE

Amposta
Ascó
Barcelona
Berga
Caldes Montbui
Camarasa
Cardona
Cunit
Gurb
Isona
L’Ametlla Mar
La Granadella
La Seu d’Urgell
La Vall de Boí
Lleida
Malgrat de Mar

32
28
26
22
28
28
29
29
28
31
30
27
28
13
30
28

22
21
20
16
18
14
14
20
15
15
21
18
13
7
18
19

Mollerussa
Prades
Roquetes
Sabadell
Sort
St. Sadurní A.
St. Pere de Ribes
Solsona
Tarragona
Torredembarra
Ulldecona
Ulldemolins
Vielha
Vic
Viladecans
Viladrau

MÀX.

MÍN.

29
24
23
27
29
30
28
28
31
29
31
27
11
27
26
23

19
12
15
18
12
18
18
15
22
21
19
16
8
16
20
15

MÀX.

MÍN.

30
29
38
22
21
33
38
22
29
23
33

22
12
18
11
13
24
18
16
24
18
21

MÀX.

MÍN.

Màlaga
Osca
Oviedo
Palma de Mallorca
Pamplona
Salamanca
Santander
Saragossa
Sevilla
Tenerife
València

MÀX.

MÍN.

32
29
19
29
21
31
21
27
38
31
30

19
13
14
19
9
16
11
14
20
23
21

MÀX.

MÍN.

SANTORAL
25º

28
14
16
19
35
31
27
15
14

20
7
7
11
18
25
15
4
3

París
Roma
Mèxic
Nova Delhi
Nova York
Pequín
Rio de Janeiro
Sydney
Tòquio

18
29
22
27
21
23
28
16
28

7
18
12
23
14
9
20
12
20

Nostra Senyora
de la Fuencisla,
Aureli i Eugeni

Aniversaris
Núvols alts

Entre poc i mig Entre mig i molt
ennuvolat
ennuvolat

Ennuvolat

Molt
ennuvolat

Pluja

Mig ennuvolat Molt ennnuvolat
Intervals
amb ruixats
amb ruixats
amb tempestes

Tempestes

Neu

Boira

Pedra

FONTS: SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA, INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA I ENRIC ESTRAGUÉS
VENT
DIRECCIÓ I FORÇA

3-4
C E R DA N YA

Puigcerdà
MÀX.

MÍN.

21

5

Rosalía
A LT E M P O R D À
N-152

C-26

Ripoll
MÀX.

MÍN.

21

9

N-260

G A R R OT X A

Olot
MÀX.
-

MÍN.

23

8

MÀX.

MÍN.

24

11

MÀX.

MÍN.

24

11

PLA DE
L’ E STA N Y
AP 7

MÀX.

MÍN.

24

10

ME
STR
AL

TRAMUNTANA

MÍN.

23

11

Cap de
Begur

BAIX
EMPORDÀ

Els astres

C-65

Santa Coloma
de Farners

AL
EG
GR

MÀX.

C-66

S E LVA

Tarragona

Illes
Medes

La Bisbal
Girona

C-25

Golf de
Roses

C-31

GIRONÈS

Barcelona

Carlos Ruiz Zafón, escriptor, 54 anys. Michael Douglas, actor, 74
anys. Catherine ZetaJones, actriu, 49 anys.
Paz Padilla, actriu i presentadora, 49 anys.
Mara Torres, periodista
i escriptora, 44 anys.
Scottie Pippen, exjugador de bàsquet, 53 anys.
Will Smith, actor nordamericà, 50 anys.

Figueres

Banyoles

Lleida

cantant catalana,
26 anys.

Cap de
Creus

N-260

RIPOLLÈS

EL MÓN
Atenes
Berlín
Brussel·les
Buenos Aires
El Caire
L’Havana
Los Angeles
Londres
Moscou

DISSABTE
30º

ESPANYA
Alacant
Àvila
Badajoz
Bilbao
Burgos
Cadis
Còrdova
La Corunya
Las Palmas
Logronyo
Madrid

DIVENDRES

20º

Sol
MÍN.

DIJOUS

ESTAT DEL CEL

CATALUNYA
MÀX.

DIMECRES

 A la meitat nord, de matinada minvarà la nuvolositat i quedarà serè o poc ennuvolat en general, tot i
que a partir del matí tornaran a circular intervals de
núvols d'est a oest.
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EL SOL

MÀX.

MÍN.

Surt

24

12

07.43

LLEVANT

PONENT

Es pon

XA
LO
C

Í
RB
GA

19.24

MIGJORN

LA LLUNA
ESTAT DE LA MAR

Surt

20.17

aTTemps

RADIACIÓ SOLAR

Mar de fons Mar arrissada

Plana

Marejol

Maror

Maregassa

Es pon

accés telefònic al temps

Mar brava

07.42

PREVISIÓ PER AVUI A LES 14 HORES

Nivell
de raigs
UVI
a Girona

NR= Nivell de radiació: 1-2, fluix; 3-4,
moderat, 5-6, alt; 7-8,
fort; 9-10, extrem.
ENR= Minuts que tarda el sol a començar a
enrogir la pell. FAC=
Factor de protecció
solar necessari per a
l’exposició al sol. TIPUS DE PELL= Pell A.
Pell blanca, de tonalitat lletosa. Pell B. Tonalitat lleument marró. Pell C. Tonalitat
marró, clarament perceptible. Pell D. Tonalitat marró intens o
negra.

6

PELLS A/B

PELLS C/D

NR

ENR FAC ENR FAC

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

60
40
25
20
15

8
15
25
40
40

60 60 8
50 15
40 25
30 40

EL COMENTARI DEL TEMPS

Creixent

SEMINARI GRATS D’AIGUA I TERRITORI
 La passada setmana va tenir lloc una nova edició
dels seminaris GRATS d’aigua i territori, en què, gràcies
als projectes de recerca lligats a les universitats
d’Alacant, Girona i Autònoma de Barcelona, s’investiga
sobre diverses qüestions vinculades a la governança i
el cicle hidrosocial de l’aigua. M. Hernández, D. Saurí,
J. Olcina, AM Rico, A. Ribas, C. Banys, A. Morote, D.
Pavón, A. Gavarda, S. Ricart, Sr. Roset, A. Llausas, R.
Villar , S. Gorostiza, H. March, J. Pueyo, A. Arahuetes,
M. Torres, J. Vila-Subirós i el que escriu vam estar
posant en comú i debatent diverses qüestions. La
gestió de l’aigua en els centres d’ensenyament d’Alacant,
els sistemes de governança de l’aigua en l’abastament

16

Enrique Moltó

d’octubre

enrique.molto@ua.es

d’aigües de la Costa Brava, la reutilització d’aigües depurades per a ús industrial a les comarques de l’Alcoià
i el Comtat, la valorització social i turística dels canals
històrics del Baix Ter, l’anàlisi del consum domèstic
d’aigua al litoral mediterrani després de la crisi econòmica, el projecte del transvasament del Roine a
Barcelona, l’anàlisi d’impacte social d’un projecte de
restauració ecològica en el projecte Life Pletera, la governança, l’adaptació al canvi climàtic i ús de recursos
no convencionals amb fins agrícoles a la Marina Baixa
i el Baix Vinalopó, els sistemes de drenatge sostenibles
com a estratègia adaptativa enfront del canvi climàtic
al Mediterrani espanyol i sobre la percepció dels res-

ponsables d’allotjaments turístics sobre els efectes del
canvi climàtic a la conca del riu Muga. Resulta desitjable
que molts d’aquests temes trobin desenvolupament
en publicacions científiques però també que transcendeixin a la societat de forma divulgativa perquè és
molt el que ens juguem amb aquest tema. La visita al
modèlic Consorci d’aigües de la Marina Baixa i la dessaladora d’aigües depurades de Benidorm va servir de
colofó de camp a aquesta trobada. Sens dubte, quan
parlem d’aquests temes, no pot un evitar trobar
inspiració en el famós tema Mi agüita amarilla de los
Toreros Muertos, on s’explica perfectament tot això de
la depuració i reutilització de l’aigua.

Plena

25
de setembre

Minvant

2
d’octubre

Nova

9
d’octubre

LES LOTERIES
LOTERIA PRIMITIVA

ONCE 7/39

GORDO. Diumenge, 23

1

22

26

34

49

REEMBORSAMENT 8
5+1
5+0
4+1
4+0

1
1
18
190

1

4

SORTEIG

8

5.429.384,62
158.612,91
1.602,15
177,08

3+1
3+0
2+1
2+0

931
8.754
14.603
139.053

41,30
14,28
6,58
3,00
1,50

7
6
5
4
Reintegrament

COMPL. 8

19

31

REEMB. 8

32

JÒQUER

48
4481991

6+R

0

POT

5

148

3.631,58

6

0

0

4

9.480

91,59

5+C

3

82.688,27

3

193.241

8,00

Reintegrament

0
1
75
1.394

12.058,65
107,19
10,00
1,00

1,00

4

11

COMPLEMENTARI 3
6
5+C
5

0
0
75

17

40

45

REEMBORSAMENT 8
POT
0
3.284,80

Dilluns, 24
Diumenge, 23
Dissabte, 22
Divendres, 21
Dijous, 20
Dimecres, 19
Dimarts, 18

SORTEIG

Dilluns, 24

2

N. PREMIAT

17742 (036)
91704 (021)
86622 (055)
84904 (071)
63038 (016)
10684 (001)
64785 (004)

TRIO

BONOLOTO

Dissabte, 22

16

34

REEMBORSAMENT 6

Reintegrament

9

20 25
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LOTO 6/49

ONCE

Dilluns, 24

4
3.983
3
76.556
Reintegrament

32,64
4,00
0,50

Dilluns, 24
Diumenge, 23
Dissabte, 22
Divendres, 21
Dijous, 20
Dimecres, 19
Dimarts, 18

N. PREMIAT

212
325
863
503
543
119
919

EUROMILIONS

Dissabte, 22

13
PLUS 1

28
COMPL. 25

Premis amb plus
6 / 6P
Premis sense plus
6/6
5+ / 6
5/6
4/6
3/6

Divendres, 21

30

35

REINT. 9

37

46

JÒQUER 165601

0

8.244.987,98

0
0
0
81
1591

4.122.493,99
72.748,38
5.343,06
85,75
10,74

SÚPER 10

Dilluns, 24
1 / 6 / 8 / 9 / 16 / 17 / 24 / 28 / 34 / 45
/ 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 54 / 56 /
58 / 67
DIANA: 8

5

7

21

ESTRELLES: 3 / 4

5+2
5+1
5+0
4+2
4+1
4+0
3+2
2+2
3+1
3+0
1+2
2+1
2+0

25

37

EL MILLÓN: HRP49659

0
7
21
113
2.127
3.640
4.472
49.277
86.771
179.843
240.699
1.163.577
2.399.057

EUROPOT
297.831,34
23.122,77
2.101,87
119,11
97,15
44,85
18,74
11,25
10,27
10,85
6,74
4,02

COSTABRAVA DIGITAL
SOS COSTA BRAVA NO VEU JUSTIFICAT EL TEMOR A INDEMNITZACIONS EN EL CAS D'ATURAR PROMOCIONS

SOS Costa Brava demana als ajuntaments que no avancin possibles
indemnitzacions i facin d'àrbitre entre els grups ecologistes i les promotores
immobiliàries. L'entitat ecologista creu que no hi ha informes tècnics, ni jurídics,
ni econòmics que avalin el temor a indemnitzacions en el cas que els consistoris
prenguin mesures per aturar les diferents promocions immobiliàries que hi ha a la
Costa Brava.
Des de Blanes fins a Cadaqués hi ha més d'una vintena de projectes urbanístics
que han reactivat la construcció. En el cas del Baix Empordà els més emblemàtics
són les urbanitzacions de luxe a la Pineda de'n Gori de Palamós i Aigua Xelida a
Palafrugell , urbanitzacions a la platja de Pals o a Aiguablava a Begur.
La por a indemnitzacions multimilionàries que afectin greument les arques
municipals és l'argument principal que estan utilitzant els consistoris per ser molt
cautelosos a l'hora de respondre a aquestes promocions immobiliàries.
Moratòria i estudi del cas
Els ecologistes reclamen moratòries per frenar la construcció d'aquestes
promocions a l'estil del que ha fet l' Ajuntament de Barcelona amb les llicències
hoteleres, i aprofitar aquest període per canviar plantejaments urbanístics per
impedir que s'acabin executant.
Per les entitats abans d'avançar possibles indemnitzacions caldria estudiar cas
per cas amb cautela i asseguren que moltes d'aquestes promocions, com la
d'Aigua Xelida o Aiguafreda , no hi hauria dret a indemnització ja que els
propietaris no han complert les càrregues urbanístiques dins el termini que fixa el
plantejament i a més hi ha desnivells incompatibles tècnicament amb la
construcció. Recorden precedents com el de La Pletera , on no hi ha hagit
indemnitzacions.
Les entitats ecologistes reclamen als ajuntaments que demanin l'assessorament
de la Comissió Jurídica de la Generalitat i que s'obri el debat sobre si en cas que
hi haguéssin indemnitzacions si valdria la pena assumirles per protegir un
patrimoni que creuen té un valor incalculable.
Compra de sól públic per preservar
SOS Costa Brava recorda que la llei d'urbanisme preveu la compra de sól amb
l'objectiu de preservarlo i no entenen com cap ajuntament disposa de reserves
perssupostàries per anarho fent.
Notícies relacionades
L'Ajuntament estudiarà les al·legacions presentades per Salvem Aigua Xelida
Neix SOS Costa Brava (04082018)
La Costa Brava aspira a ser reserva de la Biosfera de la UNESCO (03082018)
Tensió a Begur pel rebuig dels veïns d'Aiguafreda a la construcció de 180
habitatges (10072018)
La Costa Brava recupera el dinamisme en el mercat immobiliari

