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La Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat) preveu incentivar l’ús de la biomassa entre 

els seus municipis per millorar l’eficiència energètica i a l’hora treballar en la prevenció 

d’incendis. La mesura s’emmarca al projecte BEenerGi de la Diputació i el CILMA, i que han 

presentat al programa europeu Horitzó 2020.
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La proliferació de masses boscoses com aquesta on es va originar l’incendi d’aquesta 

primavera a Madremanya, són un dels principals polvorins dels boscos gironins, el problema 

però, són les dificultats per aprofitar-ne les restes. És per aquesta raó que la Diputació de 

Girona (http://www.ddgi.cat) ha decidit apostar per la biomassa, com una de les principals 

fonts energètiques dels municipis de la demarcació.

La proliferació de masses boscoses com aquesta on es va originar l’incendi d’aquesta 

primavera a Madremanya, són un dels principals polvorins dels boscos gironins, el problema 

però, són les dificultats per aprofitar-ne les restes. És per aquesta raó que la Diputació de 

Girona ha decidit apostar per la biomassa, com una de les principals fonts energètiques dels 

municipis de la demarcació. Un dels primers passos per tirar endavant aquesta mesura és la 

presentació del projecte BEenerGi, elaborat conjuntament amb el CILMA, a la convocatòria 

del programa europeu Horitzó 2020, i que també inclou entre les punts principals la 

substitució de les bombetes de vapor de mercuri, per altres energèticament més eficients.
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Es presenta el programa europeu d´impuls 
d´eficiència energètica 
Es tracta d'un projecte que ofereix assistència tècnica, legal i financera

per aquestes inversions

18.07.2015 | 00:00

GIRONA | DDG El programa europeu 
"BEenerGi" (Building Sustainable Energy 
Investments for Girona's Municipalities) de la 
Diputació de Girona per promoure l'eficiència 
energètica i les energies renovables als municipis 
gironins es va presentar dijous a càrrec de la seva 
coordinadora, Anna Camp. La diputada del Servei 
de Programes Europeus, Maria Àngels Planas i 
Crous, de la Diputació de Girona, va donar la 
benvinguda institucional a la presentació del 
programa "BEenerGi", que ha rebut el 
finançament del programa de la Unió Europea 
"Horitzó 2020", d'investigació i innovació. "BEenerGi" es va posar en marxa el passat mes d'abril amb 
l'objectiu principal d'oferir assistència tècnica, legal i financera per a la promoció d'inversions en mesures 
d'eficiència energètica i energies renovables als municipis de la demarcació. Concretament, en els 
àmbits de l'enllumenat públic i dels edificis municipals.
L'acte va incloure exposicions per part dels membres de l'equip tècnic del programa sobre modalitats 
contractuals a l'hora de finançar inversions en energia sostenible, casos pràctics d'inversions en 
eficiència energètica tant en l'enllumenat públic com en edificis municipals de les comarques gironines, la 
instal·lació de calderes de biomassa a escoles de Ripoll i la licitació agrupada de la millora de 
l'enllumenat públic de Bescanó, entre altres casos.
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DESTACAT

AGENDA

Escènit petits. Les Butors
A càrrec de la Cia. Cirque Hirsute

Avui, a les 19 h
A la plaça de les Botxes

Entrada lliure

Les parets parlen. Ruta literària
Avui, a les 20 h

Cal inscripció prèvia a: www.girona.cat/emhu

Contes de la lluna
Demà, a les 19 h

A la biblioplaça de la plaça de Prudenci Bertrana
Activitat per a infants a partir de 4 anys

Itinerari: Girona als ulls de les viatgeres (s. XIX i XX)
Demà, a les 20 h

Museu d’Història de Girona
Cal inscripció prèvia a www.girona.cat/museuhistoria

Escènit. Vincles
A càrrec de la Cia. Circ Bover

Demà, a les 21 h
A la plaça dels Jurats

Entrada lliure

Tardes de contes al Call. Tut-turutut la princesa
22 de juliol, a les 18.30 h

Al pati del Museu d’Història dels Jueus

Contes mullats, salats i esquitxats
23 de juliol, a les 19 h

A la biblioplaça de la plaça de l’Assumpció

Commemoració del 20è aniversari del genocidi de Srebrenica
Exposició de Fotografies de Miquel Ruiz 

Del 9 al 31 de juliol
A l’entrada de l’ajuntament de Girona

INSCRIPCIONS - CONVOCATÒRIES

Beca Josep Pallach
Termini de presentació fins al 2 de novembre

Vegeu les bases a: www.girona.cat/becajoseppallach

Beca dels Premis Carles Rahola
Termini de presentació fins al 15 de novembre

Vegeu les bases a: www.premiscarlesrahola.cat/beca2015/

Convocatòria per al concurs del cartell
de les Fires de Sant Narcís 2015

Termini de presentació fins al 20 de juliol
Vegeu les bases a: www.girona.cat/cultura

Inscripcions als cursos i tallers de l’Escola Municipal d’Art.
Curs 2015-2016

Inscripcions a www.girona.cat/ema 
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La Diputació de Girona
acaba de presentar oficial-
ment BEenerGI (Building
Sustainable Energy In-
vestments for Girona’s
Municipalities), un pro-
grama europeu per pro-
moure l’eficiència energè-
tica i les energies renova-
bles als municipis de les
comarques gironines.
BEenerGi, que ha rebut el
finançament del progra-
ma de la Unió Europea Ho-
ritzó 2020, es va posar en
marxa l’abril passat amb
l’objectiu principal d’oferir
assistència tècnica, legal i
financera per a la promo-
ció d’inversions en mesu-
res d’aquest tipus sobretot
en els àmbits de l’enllume-
nat públic i dels edificis
municipals. Entre els ex-
emples pràctics que es van
citar en la presentació hi
ha la instal·lació de calde-
res de biomassa a escoles
de Ripoll –la promoció de
la biomassa forestal és un
dels objectius– i la licitació
agrupada de la millora de
l’enllumenat públic de
Bescanó.

La Diputació de Girona
va presentar ara fa un any
el projecte a la convocatò-
ria d’Horitzó 2020 i, se-
gons es va explicar llavors,
el seu cost és d’1,5 milions
d’euros i la intenció és que
mobilitzi els municipis gi-

ronins per valor de 16 mi-
lions d’euros, cosa que per-
metrà estalviar 28,38
GWh/any, aconseguir una
major producció d’energia
renovable (11,60 GWh/
any) i, així, superar el mí-
nim d’estalvi de CO2, del
20%, que regeix la UE. Al-
hora, es crearan 132 llocs
de treball indirectes i es
formaran més de 180 tre-
balladors de pimes i enti-
tats locals.

L’acte de presentació
oficial, celebrat dijous pas-
sat, va ser el primer en què
Maria Àngels Planas va
participar com a nova di-
putada de la institució que
s’ocupa del servei de pro-
grames europeus. ■

La Diputació promou
l’eficiència energètica
i les energies renovables
a Ofereix assistència tècnica, legal i financera als ajuntaments en els àmbits de
l’enllumenat públic i dels edificis municipals dins d’un nou programa europeu

Redacció
GIRONA

Planas en un moment de la presentació del projecte ■ EDDY KELELE / DIPUTACIÓ DE GIRONA

El portal de transparència de
la Diputació de Girona, inau-
gurat l’1 de juliol, ha estat
considerat el segon més
transparent de tots els ens
provincials de l’Estat. L’índex
Dyntra, que avalua la trans-
parència en la informació de
les institucions públiques,
marca que compleix 136 dels
172 indicadors analitzats en
l’estudi. Només s’ha situat
darrere de la Diputació Foral
de Guipúscoa (147). Darrere
de Girona se situen Granada
(128), Àlaba (119), Castelló
(116), Gran Canària (113), Ou-
rense (98), Saragossa (88),

Cadis (88), Palència (87) i Za-
mora (86). La resta d’ens pro-
vincials suspèn, en no arribar
al 50% d’indicadors. Cal tenir
en compte que la majoria en-
cara no tenen en marxa el
portal de la transparència,
que serà obligatori a partir
de l’1 de gener que ve.

Dyntra, en el seu dicta-
men, té en compte categories
com ara la transparència ins-
titucional, l’accés a la infor-
mació i publicitat activa, la
participació i col·laboració
ciutadana, i la transparència
economicofinancera i en les
contractacions de serveis.

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

Reconeixement a la transparència

L’Obra Social La Caixa ha
renovat el conveni de
col·laboració amb 12 enti-
tats gironines per a l’im-
puls del seu programa
d’integració laboral, In-
corpora. Les organitza-
cions que formen el Grup
Incorpora Girona són

Fundació Plataforma
Educativa, Càritas, Fun-
dació Gentis, Fundació
Oscobe, Fundació Altem,
La Fageda, Fundació Dris-
sa, Fundació MAP, Funda-
ció Astrid-21, Grup Mifas,
Fundació Intermèdia,
Fundació El Vilar i Creu
Roja. L’entitat financera
disposa d’una xarxa de 23
tècnics d’inserció laboral a

la demarcació per desen-
volupar el programa.

Balanç d’aquest any
Entre gener i maig
d’aquest any el Grup In-
corpora Girona ha facilitat
un total de 256 llocs de tre-
ball a persones en risc o si-
tuació d’exclusió gràcies a
la col·laboració de 148 em-
preses gironines. Entre els

col·lectius atesos desta-
quen persones amb disca-
pacitat, aturats de llarga
durada, joves en situació
de vulnerabilitat, dones
víctimes de violència de
gènere i immigrants.

Segons destaca La Cai-
xa, el principal objectiu del
projecte és establir ponts
entre les empreses i les en-
titats socials que es dedi-
quen a la integració labo-
ral per crear un clima de
comprensió i col·laboració
entre si que es tradueixi
en oportunitats per als
més desfavorits, com a
mecanisme per combatre
l’exclusió social. ■

Es renova el programa de
La Caixa d’inserció laboral
Redacció
GIRONA
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La Diputació de Girona ha pre-
sentat el programa europeu
BEenerGi (Building Sustaina-
ble Energy Investments for Gi-
rona’s Municipalities) per pro-
moure l’eficiència energètica i
les energies renovables als
municipis de les comarques
gironines.

El programa BEenerGi, que
ha rebut el finançament del
programa de la Unió Europea
Hortizó 2020, d’investigació i
innovació. BEenerGi es va po-
sar en marxa el mes d’abril
passat amb l’objectiu principal
d’oferir assistència tècnica, le-
gal i financera per a la promo-
ció d’inversions en mesures
d’eficiència energètica i ener-
gies renovables als municipis
de la demarcació. Concreta-
ment, en els àmbits de l’enllu-
menat públic i dels edificis
municipals.

La Diputació, per mitjà del
Servei de Medi Ambient, ofe-
reix un ampli conjunt de serveis
que s’emmarquen en el progra-
ma BEenerGi, entre els quals
destaca l’assistència tècnica
per a la contractació de la mi-
llora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic exterior i
d’edificis públics mitjançant
contractes amb empreses de
serveis energètics (ESE) o al-
tres fórmules de finançament.

A més, també s’ofereix assis-
tència tècnica per instal·lar cal-

deres o xarxes de calor de bio-
massa forestal o combinades
amb altres fonts d’energia re-
novable i altres instal·lacions
per a la eficiència energètica
d’edificis.

D’altra banda, els municipis
poden disposar d’assessora-
ment jurídic i tècnic en el pro-

cés de contractació de la millo-
ra de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic i d’edificis
públics mitjançant contractes
amb empreses de serveis ener-
gètics (ESE).

I finalment, també hi ha as-
sistència tècnica per elaborar
instruments de planificació de

la producció i la distribució de
biomassa forestal.

Els responsables del progra-
ma BEenerGi del Servei de Me-
di Ambient de la Diputació, jun-
tament amb els tècnics del ser-
vei que treballen en la promo-
ció de la biomassa forestal,
porten a terme l’assistència. ■

Ha presentat el programa europeu BEenerGi per promoure l’eficiència
energètica i les energies renovables assessorant els municipis gironins

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

Sant Pol amplia
la cobertura de
la TDT i del
mòbil

La Diputació de Girona, per
l’eficiència energètica

municipisenpositiu##
Les històriques mancances pel que
fa a la cobertura de la TDT i de la te-
lefonia mòbil a Sant Pol de Mar co-
mencen a superar-se amb la posa-
da en marxa de l’antena de teleco-
municacions instal·lada a Can Tiril.
Amb motiu de l’activació dels
equips de la companyia Vodafone
–la firma Orange també està en
funcionament–, el director general
de Telecomunicacions i Societat de
la Informació, Jordi Puigneró, va vi-
sitar ahir el municipi per valorar la
finalització del projecte. Acompa-
nyat de l’alcaldessa, Montserrat
Garrido (CiU), Puigneró va recordar
que la Generalitat havia invertit al
voltant de 260.000 euros tant per
aixecar la torre com per connectar-
la a la xarxa elèctrica, i va valorar
positivament els resultats obtin-
guts. “Sant Pol és un exemple del
compromís de la Generalitat per-
què tot el país pugui accedir amb
normalitat a les comunicacions
electròniques”, va dir, i hi va afegir
que “tot i ser conscients que cobrir
el 100% del territori és molt difícil,
durant aquest 2015 s’han instal·lat
20 equips més arreu del territori
dins el pla Catalunya Connecta”.

Amb una inversió global de sis
milions d’euros, el pla, segons el di-
rector general, ha estat especial-
ment generós amb el Maresme,
“una comarca amb una orografia
complexa”, i també ha posat en
marxa una segona antena a la zona
de Vistalegre de Mataró. Puigneró
va insistir en la necessitat d’apropar
les telecomunicacions a la ciutada-
nia i va destacar la importància de
la col·laboració dels ajuntaments,
sobretot de zones allunyades de
l’àrea metropolitana i amb pocs ha-
bitants als quals les operadores es
resisteixen a arribar. ■

Presentació del programa amb Eduard Batllori, M.Àngels Planes i Ariadna Vilà ■ DIPUTACIÓ DE GIRONA

Argentona està decidida a apos-
tar fort per la recollida selectiva
de la brossa porta a porta. Fins
ara, aquest servei es duia a ter-
me en un 75% del terme muni-
cipal i ara s’ampliarà al 100%
del poble. S’hi afegeixen el barri
del Cros i les urbanitzacions pe-
rifèriques. La intenció del govern
en minoria (CUP-PSC-ICV) és

que aquest servei estigui en fun-
cionament a tot el municipi “a fi-
nals d’aquest primer mandat”,
segons va explicar la regidora de
Medi Ambient, Aina Gómez
(CUP). En els propers mesos es
definirà la campanya informati-
va, així com el procés de partici-
pació que s’impulsarà per tal de
debatre amb la ciutadania del

Cros i les urbanitzacions les par-
ticularitats de cada barri i acor-
dar les millors solucions per a la
posada en marxa del sistema de
recollida porta a porta.

Aquesta ampliació del model
permetrà augmentar el volum
de residus recollits selectiva-
ment. De fet, aquest municipi
maresmenc és un dels que mi-
llor recicla de la comarca. En
aquest sentit, segons dades de
l’Agència Catalana de Residus,
l’any passat Argentona va acon-
seguir reciclar més del 60% de
la brossa, molt per sobre de la
mitjana catalana i de la comar-
ca, que se situa al voltant del 37
i 40%, respectivament. ■

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

Argentona amplia la
recollida selectiva porta a
porta a tot el poble

Àrea per anar a llençar les escombraries separades ■ LLUÍS ARCAL
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L’Ajuntament de Celrà vol
instal·lar una xarxa de ca-
lor amb biomassa als edifi-
cis públics del municipi a
través d’empreses de ser-
veis energètics. Els edificis
que integrarien aquesta
xarxa són els edificis mu-
nicipals de l’antiga fàbrica
Pagans i el consistori ha
rebut 100.000 euros de
subvenció per al projecte.
La contractació, però, no

la tramitarà el govern mu-
nicipal, sinó que s’ha fet
l’encàrrec a la Diputació a
fi de fer una contractació
agregada amb altres mu-
nicipis i aconseguir així un
millor preu. L’objectiu, pel
que fa a Celrà, és que les

empreses de serveis ener-
gètics paguin els 96.000
euros restants que costa
comprar i instal·lar la xar-
xa a Celrà, i que recuperin
la inversió amb el que el
consistori pagui a l’empre-
sa en els anys següents. ■

J. Nadal
CELRÀ

a La Diputació en farà
la contractació per
agregar-hi altres
pobles i rebaixar el cost

Posaran xarxa de calor
amb biomassa a Celrà

El centre cultural i l’ajuntament són dos dels edificis ■ J.N.

La tercera edició de la boti-
ga al carrer Compra i So-
mia de tot l’eix comercial
de Girona, que se celebra-
rà el 3 d’octubre, donarà el
tret de sortida a la campa-
nya de tardor del petit co-
merç a Girona. Més de
cent comerços participa-
ran en la jornada, que es
durà a terme als carrers
Migdia, la Creu, Pare Cla-

ret, plaça Catalunya, plaça
del Vi, Argenteria, carrer
Santa Clara, Rambla, car-
rer Hortes, carrer Nou i
avinguda Sant Francesc.

L’associació de comer-
ciants organitzadora de
l’esdeveniment, Girona
Centre Eix Comercial,
complementarà l’oferta
comercial amb activitats
dirigides a la mainada i
sortejos. També s’hi col·lo-
caran zones de descans
per fer més còmoda i
atractiva la passejada i les
compres.

D’altra banda, els co-
merços de moda associats
a Girona Centre presenta-
ran les propostes de la

temporada de la nova edi-
ció, la setena, de la desfila-
da del Girona Fashion
Day, que tindrà lloc a par-
tir de dos quarts de vuit del
vespre a la plaça Indepen-
dència el 10 d’octubre. La
passarel·la de moda, ober-
ta a tothom, arriba així a la
sisena edició consolidada.

L’agrupació de comer-
ciants Girona Centre i l’es-
cola de models Piùbella
Models, organitzadores de
la passarel·la, ho amenit-
zaran amb activitats du-
rant tota la tarda. Les
aportacions voluntàries
del públic assistent aniran
en benefici de la Fundació
Oncolliga Girona. ■

La campanya de tardor
del petit comerç, a punt

U.C.
GIRONA

a Inclou la botiga al
carrer Compra i
Somia i el Girona
Fashion Day

Edició de l’any passat del Compra i Somia, al carrer Santa
Clara ■ EL PUNT AVUI

L’Associació Gironina
d’Empresàries-BPW Giro-
na ha organitzat per de-
mà, dins la II Leaders
Summit BPW Spain que
organitzen a Girona, un
sopar solidari en benefici
de la Fundació Ser.Gi. El
sopar, que és obert a tot el
públic i se celebra a l’hotel
Carlemany, té un preu de
35 euros, que es pot fer ar-
ribar a un número de
compte facilitat per l’AGE
i a qui també s’han de fer
arribar les reserves de les
persones interessades en
el sopar. ■

Sopar solidari
de l’AGE-BPW
en benefici de
Ser.Gi

Redacció
GIRONA



 







Quan encara no ha pres pos-
sessió el nou regidor del grup
municipal de CiU, Robert Bosch,
la portaveu d’aquest mateix
grup, Mariona Solés, també ha
presentat la renúncia al càrrec de
regidora per motius personals.
Solés, que a les eleccions del mes
de maig va encapçalar la llista de
CiU, ha  plegat per desavinences
internes amb el partit, amb unes
maneres de fer que no compar-
teix. Al seu lloc, hi hauria d’en-
trar Montserrat Caldés, la nú-
mero sis de la candidatura con-
vergent en els darrers comicis. El
mes passat ja va renunciar a la
seva acta de regidor el número
tres de la llista de CiU, Toni Es-
pinosa, que va al·legar motius de
residència, però la dimissió, ara,
de la portaveu del grup i cap de
l’oposició escalenca fa intuir que
dins del grup municipal s’ha
obert una crisi interna, que es de-
riva del resultat electoral del 24
de maig.

L’ESCALA | M. T.

El principal
grup de
l’oposició de
l’Escala es queda
sense portaveu

L’Ajuntament de Sant Llorenç
de la Muga també s’ha apuntat al
nou model energètic i, en vista a
l’any vinent, té previst escalfar al-
guns equipaments públics amb
biomassa. La Diputació de Giro-
na ha garantit 34.000 euros a l’e-
quip de govern municipal per al
projecte que té un cost de 55.000
euros, consistent en interconnec-
tar l’edifici de l’ajuntament i la
Societat la Fraternitat amb una
caldera de biomassa que aniria
ubicada al centre cívic. L’alcalde,
Lluís Vila, explica que la caldera
funcionarà amb estelles que es
trauran dels boscos del municipi.

“L’objectiu nostre seria escal-
far l’ajuntament i també la Socie-
tat, però si aquesta segona no pot
ser, només farem un edifici”, ex-
plica Vila, el qual calcula que “a
finals de febrer del 2016 comen-

çarien les obres que estarien fe-
tes en un mes”. El govern de Sant
Llorenç calcula que l’estalvi en
energia seria superior al 40%.

Obres a la Fraternitat
Precisament, l’edifici de la Socie-
tat La Fraternitat, que data del
1907, ha estat reformat recent-
ment. Les obres, amb un cost de
113.000 euros, han consistit en la
millora de la façana i de la teula-
da. “Feia anys que s’hi havia de fer
una actuació d’aquest tipus”, re-
corda l’alcalde de Sant Llorenç de
la Muga.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA | MARC TESTART

Sant Llorenç s’apunta 
a la biomassa per a la
Societat i l’ajuntament

INICIATIVA PER ESTALVIAR

El consistori aprofitarà
una subvenció de la
Diputació de Girona 
per posar una caldera 
al centre cívic

�

Aquest mes de novembre, l’església de Sant Llorenç de la Muga presenta
un aspecte diferent, amb una bastida que demostra que està en obres.
L’Ajuntament, amb una aportació econòmica de la Diputació de Girona, està
executant unes obres de rehabilitació del campanar, amb un cost total de
20.000 euros. Els treballs també inclouen l’obertura de finestres tapiades,
l’enllumenat i l’obertura d’un espai al sostre de l’església que serà visitable.

�

Església Rehabiliten el campanar

EMPORDÀ

15
50
83

15COMARCA�ACTUALITATEMPORDÀ | DIMARTS, 17 DE NOVEMBRE DEL 2015

Breus

LLUÍS VILA
ALCALDE DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Tenim un ajut
important de la
Diputació per instal·lar
la caldera de biomassa
i ens agradaria escalfar

l’ajuntament i la Societat. A finals
de febrer començarien les obres i
podríem estalviar més del 40%»

DECLARACIONS

La setmana passada es va cele-
brar la primera reunió de la Tau-
la per a la Cohesió Social de l’Es-
cala, centrada en l’àmbit educa-
tiu. L’objectiu és tenir un espai de
debat i seguiment comú entre
tots els agents que intervenen en
aquest àmbit. La taula es reunirà
de forma ordinària cada dos me-
sos per fer un seguiment perma-
nent de quina és la situació a cada
moment i quines són les accions
a realitzar. REDACCIÓ | L’ESCALA

L’Escala crea la Taula per a
Cohesió Social en educació

ENSENYAMENT

L’alcaldable per 
CiU, Mariona Solés, 
ha plegat per 
motius personals

�

En el marc del Correllengua Figueres 2015, la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL) va convocar el concurs Caça l’Errada, en què
s’havien de fotografiar rètols o escrits públics amb alguna falta ortogràfica o
sintàctica. El darniuenc Jordi Barrera –a la foto de l’esquerra és el primer per la
dreta–, estudiant de tercer d’ESO de les Escolàpies de Figueres va obtenir el

primer premi i un accèssit en la categoria lliure-jove. La foto guanyadora va
ser una imatge presa al caixer automàtic de l’oficina de la Caixa de Darnius –la
foto de la dreta–, mentre que l’altra era sobre un rètol en un bloc de pisos. Les
fotografies van ser avaluades per professors de català i fotògrafs per la seva
qualitat artística i errada complexa.

�

Correllengua 2015 Un jove darniuenc obté un primer premi i un accèssit al concurs «Caça l’errada»

EMPORDÀ
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La Diputació de Girona ha par-
ticipat en les obres,  recentment
finalitzades, de pavimentació
d’un tram de carrer davant de la
Sala de Ball de Torroella de Flu-
vià i també de la travessa de l’an-
tiga carretera C-31 amb la cano-
nada del gas. REDACCIÓ | TORROELLA DE F.

Breus

La Diputació finança
obres a Torroella

OBRES

Abertis Autopistas i Áreas han
renovat l’àrea de servei de la Jon-
quera, la més gran de tot Espa-
nya, per convertir-la en un espai
versàtil, modern i funcional. L’à-
rea de servei es troba ubicada al
tram gironí de l’AP-7 i compta
amb 7.187 metres quadrats de su-
perfície. El renovat espai trans-
forma la parada del conductor en
una experiència que fomenta el
descans i la desconnexió gràcies
a una àmplia oferta de novetats
L’edifici de l’àrea de servei de
Porta Catalana va ser dissenyat
l’any a 1976 per l’arquitecte cata-
là Josep Lluís Sert. REDACCIÓ | LA JON-

QUERA

Abertis renova l’àrea 
de servei de la Jonquera

SERVEIS

El programa BEenerGi, de la
Diputació de Girona, ha posat en
funcionament el seu lloc web
–www.beenergi.ddgi.cat–, una
eina clau en la comunicació ex-
terna dels serveis derivats del
programa i que s’estructura a
partir de sis apartats principals.
El programa  es va crear el mes
d’abril i ja presta assistència a 24
municipis adherits al Pacte d’al-
caldes a les comarques gironines,
deu dels quals són de l’Alt Em-
pordà. De moment, i gràcies a
l’assistència tècnica i legal de
BeenerGi, el primer trimestre de
l’any 2016, es duran a terme in-
versions en eficiència energètica
d’enllumenat públic i edificis
 públics en els municipis gironins,
per un import total de
2.981.585,95 €. REDACCIÓ | GIRONA

El programa BEenerGI
estrena pàgina web

DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Sant Llorenç
de la Muga ha fet una crida als ve-
ïns perquè posin bústies als seus
domicilis per facilitar el reparti-
ment de correspondència. L’A-
juntament ha comprat bústies
per col·locar al plafó que hi ha a
l’aparcament municipal per a les
masies que no tenen bústia. RE-

DACCIÓ | SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Sant Llorenç vol resoldre
la manca de bústies

SERVEIS

El pressupost de l’Ajuntament
de Vilafant per al 2016, que su-
pera els 4,5 milions d’euros, es va
poder aprovar en el ple de dima-
cres passat, gràcies al suport que
hi van donar els grups d’ERC i PP,
a l’oposició.  Els republicans van
aconseguir incloure dins dels
pressupostos un paquet d’inver-
sions que formen part del seu
programa electoral com, per ex-
emple, la xarxa de carrils bici que
s'allargarà fins al Camp dels En-
ginyers i intervencions al conjunt
monumental i arqueològic de Pa-
lol Sabaldòria. ERC també ha
permès que s'afegeixi al docu-
ment la creació d’un voral per a
vianants paral·lel a la N-260 en-
tre les urbanitzacions del Parc i
l’Arengada, així com la millora de
l’accés i el pàrquing de la deixa-
lleria i del cementiri. “Que ningú
es faci il·lusions: Això és un vot
pels pressupostos i res més”, va

dir el portaveu del grup munici-
pal d’ERC.

Les crítiques
El PP també va donar el seu “vot
de confiança” als pressupostos,
mentre que CiU s’hi va oposar,
criticant el PSC perquè no escol-

ta les seves aportacions.  
El regidor d’Hisenda vilafan-

tenc, Francesc Gaspar (PSC), va
qualificar el pressupost del 2016
de fer un “canvi cap a l’optimis-
me” i va anunciar que els funcio-
naris cobraran el 50% de la paga
extra del 2012.

VILAFANT | MARC TESTART

ERC i PP permeten desencallar 
el pressupost al govern
socialista de Vilafant

ACORD DE PLE

Els republicans han pactat un paquet d’inversions, que inclouen
intervenir a Palol Sabaldòria en un voral per a vianants a la N-260
�

FRANCESC GASPAR
REGIDOR D’HISENDA DE VILAFANT

Aquest és el primer
pressupost d’una nova

etapa. Hem fet un canvi cap a
l’optimisme»

CRISTIAN CEBALLOS
REGIDOR GRUP MUNICIPAL CIU VILAFANT

Sí, hi ha diàleg, però no
s’ha de confondre amb el

consens. Nosaltres no ens sentim
escoltats»

SERGI PALOMERAS
PORTAVEU GRUP MUNICIPAL ERC VILAFANT

Que ningú es faci il·lusions:
és un vot per als

pressupostos i res més. Les coses
s’han de guanyar»

JOSEP F. PARRA
REGIDOR GRUP MUNICIPAL PP VILAFANT

Com que és un pressupost
d’intencions, nosaltres

donem el vot de confiança per
aquest any»

«

«

«

«

DECLARACIONS





Projecte
Green Jobs del 
Pacte d’Alcaldes

Projecte 
EURONET 50/50

Programa 
BEenerGI 
(Horizon 2020)

Prova 
Pilot 
BEenerG!

· Ha tingut l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses i futurs professionals 
existents a les comarques gironines en el sector de les energies renovables i efi ciència 
energètica i estimular l’especialització d’aquestes per ser més competitives a l’hora de 
donar resposta a la nova societat en baixes emissions de carboni.

· Resultats assolits:
- Assessorament tècnic i jurídic a 35 municipis. 
- Mapa d’oportunitats d’inversions en EE i ER de les comarques gironines.
- Jornades, formació i coaching.
- Guia de proveïdors de les comarques gironines.
- Assessorament a dos processos de compra conjunta.
- Publicació d’una guia per tal de dinamitzar la compra conjunta.

· Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat 
per l’Ordre EMO/312/2012 de 8 d’octubre.

· Suport a la Diputació de Girona en l’assessorament a 10 escoles i els seus ajuntaments.
· Edició d’una exposició i coordinació de la itinerància.
· Seguiment dels resultats 2015 i 2016.
· Pendent de l’edició d’una 6a lona a l’exposició amb els resultats.

· Redacció del projecte, que té per objectiu oferir assistència tècnica, jurídica i fi nancera 
als municipis adherits al Pacte d’alcaldes, amb la fi nalitat de mobilitzar inversions que 
promoguin l’efi ciència energètica.

· Negociació amb la Comissió Europea en la fase d’aprovació del projecte.
· S’executarà durant 3 anys (fi ns el 2018).
· Participació en el Comitè tècnic del programa.

· Per defi nir l’abast de les necessitats del projecte es va defi nir una prova pilot en 
enllumenat públic.

· Contractació d’una empresa per fer l’assessorament tècnic.
· Hi han participat els municipis de Besalú, Bescanó, Breda, Peralada, Puigcerdà, Quart i 
Setcasesm als quals s’ha fet visites i assessorament tècnic.


