
La tardor vinent, el pave-
lló i l’institut escola de
Besalú s’escalfaran amb
biomassa. L’Ajuntament
acaba de treure a concurs
la construcció i el mante-
niment d’una caldera ali-
mentada amb restes fo-
restals, amb un pressu-
post de 325.000 euros.
Aquesta despesa es cobri-
rà, en part, amb recursos
d’una línia d’ajudes de la
UE que gestiona la Diputa-
ció, i que en el cas de Besa-
lú puja a 60.000 euros. La
resta de la inversió s’amor-
titzarà en pocs anys grà-
cies a l’estalvi en combus-
tible que implicarà el nou
sistema, segons els càlculs
del consistori.

El nou centre escolar
Les noves instal·lacions es
construiran en l’espai que
hi ha entre el pavelló i el
recinte escolar. En el plec
de condicions s’especifi-
ca que, a mitjà termini,
s’haurà de donar servei al
nou edifici de l’institut es-
cola, que s’aixecarà allà
mateix on ara hi ha l’edifi-
ci vell i els mòduls prefa-
bricats. Una altra petició
inclosa en el plec de condi-
cions és que el combusti-
ble ha de ser estella proce-

dent dels boscos de la co-
marca de la Garrotxa.

El pas del gasoil a la bio-
massa, a Besalú serà pos-
sible gràcies a l’esmentada
ajuda de la UE que tramita
la Diputació. Els recursos
corresponen al programa
BEenerGI (Building Sus-

tainable Energy Inves-
tments for Girona’s Muni-
cipalities) destinat a in-
versions en energia soste-
nible. Es va posar en mar-
xa el mes d’abril de l’any
passat i fins ara se n’han
beneficiat 24 municipis de
la demarcació, tots adhe-
rits al pacte d’alcaldes.

En els primers mesos
d’aquest any, es faran in-
versions d’aquesta mena
a les comarques de Giro-
na per un import de 2,9
milions d’euros. Al marge
de facilitar recursos eco-
nòmics, el programa pre-
veu també assistència i
assessorament tècnic als
municipis. ■

Besalú aposta
per escalfar-se
amb biomassa
a L’Ajuntament treu a concurs les noves instal·lacions, que
només podran fer servir estella de boscos de la Garrotxa

Ramon Estéban
BESALÚ
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La xifra

325.000
euros és el pressupost per

fer les noves instal·lacions,

que hauran d’estar enllesti-

des a la tardor.

L’espai entre el pavelló i l’escola, que és el lloc on posaran la caldera de biomassa ■ R. E.
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Beuda serà l’amfitriona
aquest mes del projecte
Busquem arbres amb his-
tòria. D’una banda, a par-
tir de demà i fins al dia 22
es podrà visitar l’exposició
itinerant a la sala de plens
de l’ajuntament. D’altra
banda, pel dissabte dia 16,
a les sis de la tarda, hi ha
prevista una xerrada so-

bre el projecte. Tindrà lloc
també a la sala de plens.

Finalment, l’endemà, a
partir de les vuit del matí,
hi haurà una sortida a la
recerca d’arbres interes-
sants. Busquem arbres
amb història és un projec-
te liderat pel parc natural
de la zona volcànica que
té com a objectiu l’elabo-
ració d’un inventari dels
arbres més interessants
de la Garrotxa. ■

R.E.
BEUDA

Arriba a Beuda
‘Arbres amb història’
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Notícies

Besalú

Dissabte es trencaran les guardioles
El proper dissabte 9 de gener es durà a terme a la plaça de la Llibertat 

de Besalú la trencada de guardioles, una campanya organitzada per 

Càritas que s’agrupa sota el lema “No et quedis el canvi”. La iniciativa, 

que vol aconseguir donatius en benefici dels més desfavorits i 

conscienciar als més joves del municipi, ja va començar el passat 5 

de desembre amb la pintada d’aquestes guardioles. Hi van participar 

els alumnes de l’IE Salvador Vilarrasa.

Després d’haver estat exposades durant un mes, les guardioles es 

trencaran aquest dissabte per poder fer el recompte de totes les 

aportacions. Serà a partir de les 12 del migdia. La proposta va néixer 

de la Unió de Comerciants de Besalú, l’Institut Escola i Càritas.

Nens i nenes pintant les guardioles el passat 5 de desembre
Es busquen nens i nenes
La productora Inicia Films busca nens i nenes d’entre 3 i 10 anys, 

residents a la Garrotxa, que es vulguin presentar al càsting de la 

pel·lícula “Estiu 1993”. El film és el debut al llargmetratge de la 

directora Carla Simon i recrea els anys d’infantesa de la directora i 

realitzadora, que va néixer a Badalona l’any 1987, i que amb sis anys 

es va traslladar a les Planes d’Hostoles, on hi va passar la infància i 

adolescència.

El departament de càsting busca a tres dels personatges de la 

pel·lícula que visquin a la Garrotxa: dos amics de la protagonista (un 

nen i una nena) i la germana petita de la protagonista. La pel·lícula es 

rodarà a la Garrotxa durant l’estiu del 2016. Aquells que es vulguin 

presentar al càsting cal que enviin un correu a casting.estiu@gmail.

com, adjuntant una fotografia actual, amb el seu nom, telèfon, data 

de naixement i lloc de residència abans del proper 21 de gener.

Comença la rehabilitació del pont
Fa pocs dies, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat 

les obres de rehabilitació i millora del pont sobre el riu Fluvià de la 

travessera de la C-66 (C-66z), a l’entrada del nucli urbà de Besalú. 

Es preveu que l’obra, que compta amb un pressupost de prop d’1,2 

milions d’euros, tingui una durada de sis mesos. L’execució d’aquests 

treballs requereix ja des de fa uns dies el tancament del pont al 

trànsit i el desviament dels vehicles per la variant de Besalú (C-66) 

fins al mes de juny.

Les obres consisteixen en la rehabilitació de l’estructura, que creua el 

riu Fluvià amb una longitud de 210 metres, i l’ampliació i redefinició 

de la calçada, per tal de garantir un bon estat de conservació del 

pont i millorar la seguretat de vehicles i vianants. Les principals 

actuacions incloses són: la rehabilitació dels arcs del viaducte, la 

substitució del tauler actual per un de nou, unes noves barreres de 

seguretat, integrades en l’entorn i l’adequació de la senyalització.

Imatge del pont abans que comencessin les obres

Escalfor sostenible a Besalú
En un dels darrers plens de 2015 celebrats a l’AJuntament de Besalú, 

es va aprovar el plec de condicions per a la compra d’una caldera 

d’estella de biomassa, amb un pressupost de 325.000€. La idea és 

que a partir del proper curs escolar, tant el pavelló com l’institut 

escola de Besalú s’escalfin amb aquest sistema que ha d’obtenir 

la temperatura gràcies a la combustió d’estella provinent dels 

boscos de la comarca de la Garrotxa, tal i com s’exposa en el plec 

de condicions.

Aquest sistema d’energia sostenible, a mig termini haurà de donar 

servei al nou equipament de l’institut escola que està previst que 

es construeixi en el mateix lloc on ara hi ha l’edifici vell i els mòduls 

prefabricats. La despesa d’aquesta inversió es cobrirà parcialment 

amb recursos d’una línia d’ajudes de la Unió Europea gestionada 

per la Diputació de Girona per un import de 60.000€; la resta de la 

inversió es preveu amortitzar-la en un espai breu de temps gràcies a 

l’estalvi que suposa l’ús d’aquest tipus de combustible.
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ualsevol persona amb
un mòbil a l’abast pot
alertar de la presència
d’una espècie invasora.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) va presentar ahir
l’aplicació IASTracker, que permet
avisar quan es localitza una espècie
invasora de fauna i/o flora. Es trac-
ta d’una iniciativa impulsada pel
grup IC5Team, que està format per
cinc investigadors d’un programa

de postgrau de l’ICGC.
L’app ha resultat guanyadora

del concurs d’aplicacions My-
GEoSS dedicat al domini am-
biental i organitzat per la Co-
missió Europea. L’objectiu del
concurs és desenvolupar uns
sistemes d’observació de la
terra, basats en aplicacions
gratuïtes d’Internet, perquè
els ciutadans informin sobre
els canvis que es produeixen
a l’entorn. L’app IASTracker es
posarà en marxa amb una prova
pilot a Catalunya i Bèlgica, tot i
que també es podrà fer servir a la
resta del món.

Per tant, malgrat que qualsevol

persona amb un smartphonepot in-
troduir a l’app l’albirament d’una es-
pècie invasora des de qualsevol
punt del territori, en el cas de Ca-
talunya l’aplicació fa especial èmfasi
al massís del Montseny i al delta de
l’Ebre. De les 1.132 espècies exòti-
ques localitzades a Catalunya –tant
de fauna com de flora–, 49 es con-

sideren invasores. Per facilitar
la detecció, l’app mostra fotos de
les diferents espècies.

Per això, l’aplicació comp-
ta amb imatges d’algunes es-
pècies invasores a les comar-

ques gironines, com la cotorra
argentina (localitzada a la ciutat

de Girona), la tortuga de Florida
(present a municipis gironins
amb espais d’aigua) i el morrut
roig de les palmeres (detectat
a poblacions de la Costa Bra-
va). També disposa de fotos

d’altres espècies, com l’ungla de
gat (que es concentra al Cap de

Creus), l’ailant (que també s’ha lo-
calitzat a la Costa Brava) i el cargol
poma (que a la demarcació de Gi-
rona es va detectar per primer cop
a l’estiu, al Baix Empordà).

Per utilitzar l’app, els ciutadans es
poden descarregar l’aplicació –que
és gratuïta i està disponible en ca-
talà, castellà, anglès i francès– per
Android o ioS. A partir d’aleshores,
només han d’introduir les dades de
les seves observacions (tant notes
com fotos) a l’app. Les dades es di-
positen a un portal web amb un
mapa, denominat «geoportal», que
és d’accés lliure. Una vegada les ob-
servacions són validades, a través
del «geoportal» es poden consultar
quantes espècies invasores s’han lo-
calitzat arreu del món. El portal web
també disposa d’un cercador que
permet buscar per grups d’espècies,
fauna o flora i per data.

Q

Una aplicació permet localitzar la
presència exòtica de fauna i flora

Avís d’espècies
invasores amb
una nota i una
foto del mòbil

EL REPORTATGE

Pau Esparch
GIRONA

L’app IASTracker, guanyadora d’un concurs de la Comissió
Europea, pretén que els ciutadans informin de l’albirament
d’espècies invasores als municipis gironins, com la cotorra
argentina, la tortuga de Florida, l’ungla de gat i el cargol poma

L’APP D’oBSErvACIó
IASTrACkEr
L’APLICACIÓ PER A «SMARTPHONES», QUE ÉS GRATUÏTA I
ESTÀ DISPONIBLE PER ANDROID O IOS, PERMET AVISAR QUAN
ES LOCALITZA UNA ESPÈCIE INVASORA DE FAUNA O FLORA

Un brot de galteres afecta una
dotzena de persones de Santa Co-
loma de Farners i Maçanet de la
Selva. Es tracta d'onze nois d'entre
26 i 35 anys que formen part d’u-
na colla d’amics i de la mare d'un
dels joves, d'uns 50 anys. Cap dels
afectats està greu i tots estaven va-
cunats.

Segons van informar ahir fonts
del Departament de Salut a Giro-
na, l'Agència de Salut Pública va
notificar el brot de parotiditis el dia
19 i actualment s’esta investigant
com es van contagiar, tot i que ja
s’ha confirmat la relació entre tots
els afectats. 

Les galteres o parotiditis és una

malaltia aguda i contagiosa cau-
sada per un virus que provoca la
inflamació de les glàndules sali-
vals. 

Es transmet per contacte di-
recte amb les secrecions nasals o
de la gola de les persones infecta-
des, i la prevenció es duu a terme
amb la vacuna triple vírica. 

S’inicia amb símptomes ines-
pecífics com el mal de cap, el do-
lor muscular o la pèrdua de gana,
seguit de l’aparició de la inflor de
les galtes i febre. La febre desapa-
reix als 3 o 4 dies, mentre que les
galtes inflades s’allarga entre set i
deu dies. 

El darrer gran brot de galteres
que hi va haver a Girona va ser l'a-
ny 2012, quan es van comptabilit-
zar més d'un centenar d'afectats a
la demarcació, la majoria con-
centrats al Gironès, Baix Empordà
i la Selva, tot i que també es van do-
nar casos a d'altres zones de la re-
gió sanitària de Girona. 

GIRONA | A.C.

Són una colla d’onze 
nois que tenen entre 26 i
35 anys i la mare d’un 
dels joves, de 50



Un brot de galteres
afecta dotze persones de
Santa Coloma i Maçanet

Capacitar les petites i mitjanes
empreses (PIME) del territori gironí
perquè esdevinguin microempre-
ses de serveis energètics és un dels
principals objectius del programa
europeu «BEenerGi» de la Dipu-
tació de Girona. És per això que ahir
es va portar a terme un curs en el
qual s’ofereix formació (dirigida a
instal·ladors, empreses de mante-
niment, enginyers), per tutoritzar
les PIME de la demarcació de Gi-
rona, que hi estiguin interessades,
a facilitar-los la transició. Les mi-
croempreses de serveis energètics
(MESE) proporcionen serveis en-
ergètics garantint sempre estalvis
verificables, mesurables o estima-
bles als seus clients. Això ho poden
aconseguir amb la introducció de

millores d’eficiència o bé complint
criteris de rendiment i de qualitat
convinguts amb l’usuari final, en-
tre altres mesures.

Els cursos són presencials, de
vuit sessions i 40 hores de durada
cadascun. S’estructuren en tres
mòduls, el darrer dels quals comp-
ta amb sessions pràctiques, com ara

la creació d’un pla de negoci o les
característiques dels contractes
amb MESE, entre altres exemples.
Les sessions de formació són gra-
tuïtes i van a càrrec dels tècnics del
programa «BEenerGi» i d’altres ex-
perts externs. La primera edició,
que va començar ahir, es realitza a
Girona amb 15 empreses.

GIRONA | DdG

Cursos de «BEenerGi» per ser
microempreses energètiques

Les sessions de formació
són gratuïtes i van a càrrec
dels tècnics del programa i
d’altres experts externs



Els assistents als cursos amb el diputat provincial Josep Antoni Frias.

MARTÍ ARTALEJO

comunicacio@ddgi.cat - 29/01/2016 11:08 - 79.153.23.52



Plou sobre mullat, pensen
molts figuerencs respecte de les
obres de reparació de les cruïlles
enlairadesdediversoscarrerses-
tratègicsper a la circulacióurba-
na. A aquest procés de millora,
cal afegir-hi la substitució de la
canonadad’aiguaqueestàduent
a termeFisersa, per fases, al car-
rer Pere III. Finalment, diven-
dres, l’equip deGovern va anun-
ciar que començava la darrera
fase del pla d’asfaltatge del 2015,
un altre període d’obres que s’a-
llargarà durant quatre setmanes
i que també afectarà nombrosos
carrers.
El regidor de Serveis Urbans,

QuimFelip, ja va explicar temps

enrere que aquest tema estava
damuntde la taula “ique, si es fan
totes aquestes obres de cop, és
per aprofitar la presència de la
maquinàrianecessàriaperadur-
les a terme al mateix temps”.

Millores i inconvenients
Tanmateix, els treballs han com-
portatdiversos inconvenients en
la circulació de vehicles i que ha
obligat laGuàrdiaUrbanaades-
plegar diversos dispositius per a
regular el trànsit mentre s’exe-
cuta l’asfaltatge. L’afectació més
important, però, és la del llarg
tancament del carrer Col·legi,
l’única opció legal de gir a l’es-
querra que tenen tots els con-
ductors que circulen per l’avin-

guda Salvador Dalí des del car-
rer Portlligat fins al grup sema-
fòric del Mc Donalds.
Tambéhi hahagut queixes ve-

ïnals pel fet que aquest operatiu
ha obligat a precintar conteni-
dors de carrer i soterrats. Aquest
és el cas del contenidor del car-
rerCol·legi, a tocar lesescalesdel
JardíEnricMorera.RamonCos-
ta expressava els seus dubtes a
travésdeTwitter,preguntant-se:
“Obres carrer Olot/Col·legi, on
tiremdeixalles?Uns precintats i
altres no passa el camió?”.
Des del Govern municipal,

QuimFeliphademanat “pacièn-
cia i comprensió, ja que el resul-
tat final és una millora evident
per a la ciutat”.

FIGUERES | REDACCIÓ

Els veïns del carrer Col·legi i rodalia lamenten el problemes amb les escombreries➤

Malestar veïnal per l’acumulació
d’obres al centre de la ciutat

Les màquines treballant divendres passat al carrer Dama d’Aragó. AJUNTAMENT DE FIGUERES

Breus

El grup municipal de la CUP
considera “unamanca de respec-
te envers la ciutadania de Figue-
res la poca claredat informativa
delgovernmunicipalrespecteala
consulta popular que es volia re-
alitzar sobre la construcció del
nou pavelló esportiu”. El grup
tambéretreualgovernqueelsciu-
tadansnos’haginpogutexpressar
“sobre la necessitat d’aquesta in-
fraestructuraono, les seves alter-
nativespossiblesolaprioritatd’al-
tresequipaments”.REDACCIÓ | FIGUERES

La CUP discrepa del
procés del nou pavelló

DISCREPA AMB EL GOVERN

La Guàrdia Urbana de Figue-
resha inspeccionat untotalde17
establiments comercials situats
al barri de laMarca de l’Ham, en
el marc de les campanyes periò-
diquesperdetectar irregularitats
enels comerçosde la ciutat.El ti-
nent d’alcalde i regidor de Segu-
retat, Pere Casellas, ha explicat
que els controls van arrencar ar-
ran de les queixes veïnals i que
cap dels negocis inspeccionats
compleix al 100% amb la nor-
mativa. REDACCIÓ | FIGUERES

Irregularitats a 17 locals
de laMarca de l’Ham

INSPECCIÓ MUNICIPAL

L’empresaWatt Energia SL ha
estat l’adjudicatària del projecte
d’instal·lació d’una caldera de
biomassa a l’escola Josep Pous i
Pagès. L’adjudicació s’ha fet a la
baixa per un import de 191.665
euros, una part dels quals prove-
nen d’una subvenció de la Dipu-
tació de Girona. REDACCIÓ | FIGUERES

Adjudicada la caldera de
biomassa al Pous i Pagès

ueda enrere en la me-
mòria aquell primer
Festival al Castell de
Sant Ferran, anunciat

amb només 3 mesos d’antelació,
ambmoltesincògnitesperaalguns
i nascut de l’entusiasme i tossude-
riademoltpocs. Peròd’allònomés
fa poc més de quatre anys. Ha es-
tat un camí de treball, de viatges,
d’esforç, de seducció, de diàleg, de
complicitats, de transparència, de
bonagestió,deconstantpromoció,
d’entusiasme, d’enorme insegure-
tat… L’únic cas a Catalunya i a la
resta de l’Estat d’un festival d’arts
escèniquesquemultiplicaperqua-
tre la part de subvenció a costa de
suportarunriscelevadíssim,deju-
gar-se el cost d’allò que s’ha anun-
ciat fins al darrer minut de la ta-
quilla i de captivar a desenes de
bonsmecenes any rere any.
Costa ara de creure com va co-

mençar totplegat: enelpitjormo-
ment de la nostra economia, amb
uns suports que cobrien poca part
delcost,enunaciutattitlladad’im-

mobilista, es produí el miracle, el
que semblava impossible: que un
món que tots donaven per caduc i
decrèpit, el del circ d’atraccions,
despertésunpobleielconvertísen
referentde laculturamés interna-
cional, intergeneracional i demo-
cràtica, ladelesartsdelcirc.Lahis-
tòriadelFestivaldelCircésel relat
d’unapassióescritaambpaciència
i perseverança que s’ha convertit
en l’èxit d’un poble que s’havia es-
tigmatitzat com a tantsemenfotis-
ta. Figueres desperta amb el circ,
s’ompledecolor,obrelessevespor-
tes al món, esdevé amfitriona de
desenesd’artistesque li confienen
la seva pista del Recinte Firal la
sevapresentacióaEuropa.Ambel
circ tornema emocionar-nos, tor-
nem a somriure, tornem a creure
que ser capital és possible.
Avui el Festival del Circ ja no és

la voluntat d’unapersona, ni el re-
sultat de la feina d’un equip, sinó
quehatraspassatasereldesigd’u-
na Ciutat, d’una població que viu
amb entusiasme l’esclat circense
definals de febrer: s’engalanen els
aparadors, els balcons proclamen
l’estimaal festival, lesassociacions
culturalsprogramentottipusd’ac-
tivitats, lesgaleriesielsmuseusfan
del circ l’eix de les seves progra-
macions, els escolars en tracten a
lesaules, lesempreseshidonensu-
port, desenes de voluntaris s’hi es-
mercen, lesxarxessocialsbatenrè-
cords de fans...
Quecomenci,denou, l’especta-

cle que vosaltres, espectadors, feu
possible!

Q

OPINIÓ

GRÀCIES,
FIGUERES!

GENÍS
MATASBOSCH

Director del Festival Internacional
del Circ Elefant d’Or-Ciutat de Figueres
President de Circus Arts Foundation

Durant la segona fase del pla
que va començar la setmana
passada, s’asfaltaran 10.150me-
tres quadrats de trams de les
vies públiques següents: Sant
Llàtzer, Rutlla, Dama d’Aragó,
Montserrat Vayreda, Méndez
Núñez amb St. Antoni, Fortià,
Bruc, Ramon y Cajal, Pere III,
Colom i Fossos.
Les obres, segons ha informat

l’Ajuntament, inclouen el fresat
oenderrocdel fermactual, lapa-

vimentació amb aglomerat as-
fàltic en calent i la senyalització
horitzontal amb pintura. En al-
gunscasos, també inclou treballs
de construcció pel trasllat d’em-
bornals. Cal recordar que els pa-
viments asfàltics tenen una vida
útil entre 10 i 15 anys en funció
del trànsit i les condicionsde tre-
ball. Periòdicament, l’Ajunta-
ment executa treballs de reposi-
ció i millora de la capa asfàltica
en els carrers en més mal estat
de la xarxa viària urbana.

En aquest sentit, el regidor de
Serveis Urbans, Joaquim Felip,
recordaque “desdelGovernmu-
nicipal actuem, de forma cons-
tant i any a any, per a la via pú-
blica de Figueres, ja sigui a tra-
vés d’asfaltar carrers o actuant
en voreres”.
Estàprevist que lesobres–ad-

judicades a Rubau SA per
219.022,15 euros (amb IVA in-
clòs)– durin quatre setmanes.
En una altra fase, s’asfaltarà la
ronda Arquitecte Giralt.

FIGUERES | REDACCIÓ

Algunes vies bàsiques de la xarxa urbana
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L’antament de l’escala,a petició
de CiU al darrer ple, va descartar
prendre mesures per evitar que la
sorra de la platja s’escampi pels
carrers del casc antic amb fortes
tramuntanes. Per al govern, la si-
tuació que es va donar amb la
darrera tramuntana és puntual i ja
passava abans de la reforma 

veïns del casc antic es van sor-
predre fa uns dies amb l’acumu-
lació de sorra i elements del mar
pels carrers propers, com el carrer
del Port. això va generar cert ma-
lestar per les advertències des de
diferents sectors que la retirada del
mur generaria aquest problema. el
regidor d’erC Xavier Ballesta va

posar de manifest que això el 1992
s’havia resolt amb el mur i ara
tornaven a tenir el mateix proble-
ma. 

al darrer ple, el regidor de CiU
robert Bosch va manifetar que
constataven que «a la part alta

del nucli antic estava a vessar de
sorra». va informar que, a la reunió
amb l’arquitecte Carles Ferrater per
parlar de la segona fase de refor-
ma, ell mateix va dir que havia
comprovat en un dia de tramun-
tana que la sorra no marxava. això
no ha estat així, va recordar Bosch,
i va demanar «estudiar sincera-
ment algun tipus de mur, d’ele-
ment arquitectònic que pugui fre-
nar aqueta sorra perquè haurem
d’acabar fent com a la platja de
riells: posant xarxes, perquè la
tramuntana a la Costa Brava no
perdona». 

el regidor d’Urbanisme, robert
Figueras, va dir que havien man-
tingut un mur de 60 centímetres en
comptes del metre anterior. Con-
sideren que la diferència no su-
posaria cap millora i que el pro-
blema ja existia. «el problema el te-
níem igual que avui». «amb tra-
muntanades de 140 quilòmetres
per hora, recordo que la sorra la te-
níem a la plaça de les escoles o al
camp de futbol». 

C. V.

L’ESCALA

Descarten mesures perquè el vent
no s’endugui la sorra de la platja
El nou defensor del

ciutadà substitueix Jordi
Piqué amb el suport
de tots els grups



roses tindrà una central de bio-
massa a la zona esportiva de mas
Oliva per donar energia als equi-
paments. L’ajuntament ha redac-
tat l’avantprojecte per a la creació
de la xarxa de calor mitjançant la
central de combustió. es preveu un
estalvi anual de combustible de
32.000 euros. La inversió es preveu
que serà de 482.000 euros.

La nova xarxa de calor dotarà de
calefacció i aigua calenta les ins-
tal·lacions esportives de la piscina
municipal, Pavelló Poliesportiu i
estadi del mas Oliva. el projecte té
un doble objectiu: l’ estalvi ener-
gètic i la reducció de les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle
a l’atmosfera.

Per poder portar-lo a terme,
l’ajuntament de roses ha sol·lici-
tat, d’una banda, l’assistència tèc-
nica a través del Pla de serveis per
al Foment de l’eficiència energè-
tica i les energies renovables a les
comarques gironines, inclòs en

el programa Beenergi de la Di-
putació de girona. Pel que fa al fi-
nançament, l’ajuntament con-
correrà a la subvenció prevista en
els apartats 4 i 6 del programa
FeDer, de manera que els costos
del projecte siguin repartits entre
generalitat (50%), Diputació (25%)
i ajuntament (25% restant més
iva imputable). roses es va ad-
herir al Pacte d’alcaldes el 2013 que
estableix que les administracions
públiques han de prendre el com-
promís de reduir les emissions de
CO2 en almenys un 20% abans de
l’any 2020. en el cas de roses,
aquest compromís es va plasmar
en la redacció del Pla d’acció per
a l’energia sostenible de roses
(Paes), que preveu un total de 33
actuacions fins el 2020, la posada
en marxa de les quals repercutirà
en una disminució de les emis-
sions de CO2 d’un 32,11%. La cen-
tral és una de les actuacions, però
n’hi ha d’altres com l’optimització
de l’enllumenat públic.

ROSES | C. V.

Roses projecta una central
de biomassa per alimentar
els equipaments esportius

La sorra, pels carrers de l’Escala.

DIARI DE GIRONA

L’ajuntament de Figueres va
aprovar ahir per unanimitat de-
manar un ajut del Fons Feder a tra-
vés de la Diputació de girona per
finançar el 75% del cost de 370.000
euros d’un projecte per a la reno-
vació museogràfica del museu de
l’empordà. Pel que fa a la nova di-
recció del museu, el govern pre-
veu que les bases per convocar un
concurs de mèrits i projecte esti-
guin enllestides passat l’estiu. D’al-
tra banda, el ple va aprovar també
iniciar els tràmits per posar cà-
meres de vigilància al barri de
sant Joan i el polèmic projecte de
local social a l’estadi de vilate-
nim, aquesta vegada només amb
les abstencions de la CUP i el vot
en contra de Compromís. 

el projecte, per al que asseguren
tenir moltes possibilitat d’aconse-
guir l’ajut,  té l’objectiu de millorar
l’accessibilitat, l’entrada del carrer
enginyers per potenciar l’arribada
de nous visitants, la implementa-
ció d’una botiga i incrementar la
superfície expositiva, passant dels
134 m2 actuals als 350. en aquest
sentit, es preveu recuperar l’audi-
tori dels baixos com a espai poli-
valent i d’exposició. També es re-
formaran espais interiors com els
serveis o els magatzems. el pro-
jecte es dividirà en fases amb el
compromís que Figueres hi desti-

ni 92.500 euros al llarg de tot el
mandat. La voluntat és donar-li un
impuls. L’impuls que es va anun-
ciar a finals de 2014 quan es va co-
municar que s’acomiadaria l’ales-
hores directora, anna Capella,
que havia liderat el projecte durant
els darrers 17 anys. La intenció era
que passés a gestionar-se, de ma-
nera provisional, a través de l’àrea
de Cultura, però el procés s’ha
allargat i ja fa més d’un any que no
hi ha director. el regidor de Cultura,
alfons martínez, diu que hi estan
treballant i que esperen poder te-
nir el procés a punt per passat l’e-
tiu. 

Precisament, partits de l’oposi-
ció com C’s i la CUP van recordar
que aquesta «necessària» plaça
encara no ha estat creada. «ens
preocupa que no s’hagi fet», va dir
el portaveu, Héctor amelló (C’s).
«Cal que les dues coses vagin de la
mà», va dir natàlia sánchez. en
aquest sentit, martínez va assegu-
rar que el projecte és adaptable i
que «esperem que abans que ens
concedeixin l’ajut tinguem direc-
ció per treballar-hi». 

D’altra banda, el ple també va
abordar altres assumptes com ara
la instal·lació de càmeres a la zona
oest. en aquest punt es va posar so-
bre la taula que Figueres ha hagut
de demanar una renovació de
l’autorització pel retard en els trà-

mits però el regidor, Pere Casellas,
va assegurar que compten amb el
compromís d’interior. en aquest
punt diversos grups com el PP i la
CUP van afirmar que creuen que
s’està fent poc i lentament malgrat

el pacte de ciutat subscrit pel bar-
ri. Casellas va insistir que s’hi està
treballant i que aviat es comença-
ran a veure resultats. 

Pel què fa a l’obra de l’estadi, la
majoria de grups van coincidir

que aquesta vegada s’ha buscat el
consens, tot i que alguns com la
CUP i Compromís van mantenir
les seves posicions escèptiques
amb el procés. els primers es van
abstenir i el segon s’hi va oposar.  

FIGUERES | G. TUBERT

Figueres reclama un ajut per renovar el
Museu de l’Empordà, pendent de director
L’Ajuntament ha aprovat demanar la subvenció del projecte, valorat en 370.000 euros, per dinamitzar l’equipament 

Al ple d’ahir a la nit també van prendre possessió els dos regidors que substituiran Mar Casas (CDC) i Montse Boher
(CUP). A partir d’ara, el seu lloc l’ocuparan Núria Galimany (UDC) i Antoni García (CUP). D’altra banda, la sessió va
abordar la renúncia del regidor de Compromís d’Esquerres, Xavier Monfort, que va assegurar que el seu pas per
l’Ajuntament ha estat una experiència molt enriquidora i va demanar als que continuen que treballin per resoldre els
eterns pendents que té Figueres, una ciutat «complicada i amb molts fronts oberts». 



Nous regidors de CiU i la CUP i la renúncia de Monfort

JAUME PURCALLAS

Diari de Girona ■DivenDres, 13 De maig De 201620

L’ALT EMPORDÀ
CORREU ELECTRÒNIC

altemporda.diaridegirona@epi.es

comunicacio@ddgi.cat - 13/05/2016 08:45 - 88.8.253.140
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La Fundació Albert To-
màs i Bassols, amb seu a
Llançà, i la Iaeden han arri-
bat a un acord de col·labo-
ració pel bé de la defensa
del territori de l’Alt Empor-
dà. La fundació farà una
aportació econòmica a la
Iaeden que es destinarà a

desenvolupar projectes
concrets a realitzar con-
juntament. Per aquest any
es projecta recuperar el ca-
mí de la font del Soc, entre
Figueres i Vilabertran, la
redacció d’un catàleg de
carreteres d’interès paisat-
gístic i la difusió d’activi-
tats de caire natural i cultu-
ral organitzades per enti-
tats de la comarca. ■

E. C.
LLANÇÀ

Suport a l’acció de la
Iaeden a l’Alt Empordà

Tres càmeres de videovigi-
lància s’instal·laran a la
cantonada del carrer Ra-
món y Cajal i Doctor Fer-
ran, al barri de Sant Joan
de Figueres. En aquest
punt precisament les cà-
meres haurien estat d’una
gran utilitat el mes passat,
ja que aquí es va produir el
tiroteig del 31 de maig pas-
sat. Encara passaran me-
sos, però, abans que la ins-
tal·lació sigui efectiva: di-
jous passat el ple va apro-
var inicialment el projec-
te, ara es posarà a exposi-
ció pública i d’aquí a 30
dies es podria aprovar de-
finitivament, si s’han re-
solt algunes qüestions
pendents: per una banda,
l’autorització del Departa-
ment d’Interior, que hau-
ria caducat a principi del
mes de maig. El regidor
Pere Casellas va admetre
en el ple que en l’estat ac-
tual desconeix si l’autorit-
zació continua vigent, pe-
rò confia que no serà cap
problema. L’altre aspecte
que ha allargat la tramita-
ció del projecte, explica
Casellas, són els requisits
tècnics, concretament la
instal·lació d’un entramat
de fibra òptica que tindrà
altres funcions a part de la
videovigilància.

Aquests requisits expli-
carien, segons el regidor,

que aquest projecte que es
va iniciar el 2014 tardi tant
a concretar-se. Inicial-
ment es plantejava la ins-
tal·lació de disset càmeres
en diferents punts de la
ciutat, i els Mossos d’Es-
quadra van sol·licitar afe-
gir-ne al sector oest (barri
de Sant Joan i Culubret).

El cost també obliga a di-
vidir el projecte en dues fa-
ses: aquestes tres prime-
res càmeres costaran uns
140.000 euros, però en to-
tal, afegint-hi quatre càme-
res més previstes a la ro-
tonda de la carretera de
Llers i que s’instal·laran en
una segona fase, el cost to-
tal serà pràcticament el
doble. Amb matisos, tots

els grups van donar suport
al projecte, remarcant que
es tractava d’una petició
dels cossos de seguretat i
apel·lant a la unitat del
consistori sobre la proble-
màtica d’aquest barri. No-
més la CUP es va abstenir,
amb l’argument que amb
140.000 euros es podria
contractar una educadora
de carrer durant dos anys,
que segons ells podria ser
més eficient que les càme-
res.

Compromís d’Esquer-
res (i fins i tot Pere Case-
llas) va fer referència a
qüestions com ara la pèr-
dua de privacitat i l’efecte
Gran Germà. La CUP i
Compromís també van re-

treure al govern de Marta
Felip que amb la instal·la-
ció de càmeres, una de les
primeres actuacions que
es faran al barri de Sant
Joan serà de caràcter poli-
cial, però que no s’ha avan-
çat en el compromís de
presentar un pla d’actua-
ció més general tal com
s’havia avançat en la re-
unió de la comissió dedica-
da a aquest barri. Malgrat
tots aquests matisos, as-
pectes pendents i “empe-
sos per algunes situa-
cions”, tal com va dir Case-
llas amb referència als úl-
tims incidents al barri, la
instal·lació de les tres cà-
meres es considera un pri-
mer pas. ■

Esteve Carrera
FIGUERES

El ple de Figueres reactiva
la instal·lació de càmeres
al barri de Sant Joan
a L’autorització d’Interior per fer-ho caducava a principi del mes de maig, però
es confia que serà renovada a El govern explica el retard per requisits tècnics

El sector del barri de Sant Joan de Figueres on ara fa un mes es va produir un tiroteig és un

dels punts on es volen instal·lar càmeres de videovigilància ■ EL PUNT AVUI

L’Ajuntament de Roses ha
iniciat la tramitació d’un
projecte per a la creació
d’una xarxa de calor mit-
jançant una central de
combustió de biomassa a
la zona esportiva del Mas
Oliva. La nova xarxa dota-
rà de calefacció i aigua ca-

lenta les instal·lacions es-
portives de la piscina mu-
nicipal, el pavelló polies-
portiu i l’estadi del Mas
Oliva. L’objectiu serà do-
ble: d’una banda, es vol
aconseguir estalvi energè-
tic, i, de l’altra, es vol fo-
mentar la reducció de les
emissions de gasos d’efec-
te hivernacle a l’atmosfe-
ra. El projecte s’emmarca

en el pacte d’alcaldes que
va signar Roses i que esta-
bleix que les administra-
cions públiques han de
prendre el compromís de
reduir les emissions de
CO2 d’almenys el 20%
abans de l’any 2020. En el
cas de Roses, aquest com-
promís es va veure reflec-
tit en la redacció del pla
d’acció per a l’energia sos-

tenible de Roses (PAES),
que preveu 33 actuacions
fins a l’any 2020, l’endega-
ment de les quals repercu-
tirà en una disminució de
les emissions de CO2 del
32,11%.

Pel que fa al finança-
ment de la inversió neces-
sària, l’Ajuntament ha
acordat concórrer a la sub-
venció prevista en els
apartats 4 i 6 del progra-
ma Feder, de manera que
els costos del projecte si-
guin repartits entre Gene-
ralitat (50%), Diputació
(25%) i Ajuntament (25%
restant més IVA imputa-
ble). ■

Roses escalfarà la
piscina amb biomassa
E. C.
ROSES
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Un any més, Hyundai Motor Europe ha volgut reconèixer la

tasca realitzada per la xarxa comercial europea amb el

lliurament dels premis als millors concessionaris de la marca en

el nostre continent. La cerimònia, celebrada el 3 de maig a la

Union Halle de Frankfurt (Alemanya), ha servit per condecorar

un total de 168 concessionaris de 24 països pels seus resultats

de vendes i pels alts nivells de qualitat assolits per garantir la

màxima satisfacció dels seus clients. Dins d’aquest selecte grup,

el concessionari Fornells Motor, ubicat a Fornells de la Selva

(Girona), ha rebut la màxima distinció, el Premi del President,

“The top of the tops”.

Aquest premi només es concedeix al concessionari que arriba a

la màxima puntuació en vendes i satisfacció del client. 

Eduard Arespa, director comercial de Fornells Motor, va ser

l’encarregat de rebre el premi de mans de Hyung Cheong Kim,

president i CEO de Hyundai Motor Europe, i Thomas Alexander

Schmid, cap d’operacions de Hyundai Motor Europe. Fornells

Motor ha rebut el màxim reconeixement gràcies als seus bons

resultats de vendes, el compliment dels estàndards establerts

per la companyia i l’elevat nivell de satisfacció del client, tant a

la xarxa de vendes com de postvenda.

Per aquest motiu, la direcció de Fornells Motor (Sr. Lluís M.

Blanch i Sr. Emili Arespa) han volgut felicitar especialment tot

l’equip del concessionari per l’èxit obtingut, ja que sense ells no

hauria estat possible, segons van comentar en l’entrega del

premi.

FORNELLS MOTOR, ESCOLLIT 
MILLOR CONCESSIONARI HYUNDAI D’EUROPA

164431-1137496®
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Ajuntament
d’Aiguaviva  

ANUNCI 
CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ

ADMINISTRATIVA BAR-CAFETERIA
AMB TERRASSA 

PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA
Més informació disponible a l’anunci del
BOP Girona de data 18 de maig de 2016
i a la secretar ia de l ’Ajuntament
d’Aiguaviva, tel. 972 23 50 07.

109004-1127790w

A Girona es necessita

CARNISSER/A 
amb experiència

Jornada completa,
matins o tardes.

Feina tot l’any. 

Tel. 639 179 903
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L’Ajuntament de Figue-
res, a iniciativa de l’àrea de
Medi Ambient, s’ha decidit
a impulsar les calderes de
biomassa per poder estal-
viar i per marcar el camí de
sostenibilitat que els nous
temps li obliguen a seguir.
Per això, aprofitant que la
Diputació de Girona ha
obert una línia de subven-
cions per incentivar el can-
vi de calderes de gasoil per
calderes de biomassa, ha
desempolsat velles idees
que ara, a través del suport
que els pot donar el cofi-
nançament de l’entitat su-
pramunicipal, els permet
seguir en la línia de l’estalvi
i l’eficiència.

La regidoria de Medi
Ambient, que lidera Fran-

cesc Cruanyes, ha enllestit
els avantprojectes per im-
pulsar quatre calderes de
biomassa al pavelló polies-
portiu de Figueres i a les
escoles Salvador Dalí, Ani-
cet de Pagès i Josep Pa-
llach. La de l’escola Salva-
dor Dalí tindria una potèn-
cia de 320 Kwh i seria, de
les tres, la de cost més alt,
amb una pressupost calcu-
lat de 168.989 euros. La
segueixen la de l’escola Pa-

llach, caldera que es calcu-
la que valdrà 165.479 eu-
ros; la de l’Anicet de Pagès,
que costaria 139.337 eu-
ros, i la del pavelló polies-
portiu, 129.855 euros.

En els avantprojectes
consta també l’estalvi que
compten fer per cadascun
dels canvis i aquest fluctua
dels 16.524 euros per any
de l’escola Salvador Dalí
als 9.067 del pavelló. L’es-
talvi a l’Anicet de Pagès és
de 9.167 euros i a l’escola
Josep Pallach, d’11.611
euros. En resum, la instal-
lació de les quatre calderes
tindria un cost de 603.609
euros que, un cop subhas-
tades, podria ser inferior i
l’estalvi anual seria global-
ment de 46.349 euros.

Els avantprojectes cal-
culen també els anys que es
necessiten per tenir retorn
de la inversió. La que es ren-
dibilitzaria més ràpida-
ment seria la de l’escola Dalí
(7,8 anys) i la que menys, la
de l’Anicet de Pagès (11,8).

La subvenció demanada
a la Diputació és de 124.713
euros per a les calderes i la
subvenció per a la millora
de l’eficiència energètica en
cinc escoles és de 290.434
euros, per cofinançar uns
projectes d’1.405.698 eu-
ros. ■

a La regidoria de Medi Ambient inicia el procés per poder canviar les actuals de gasoil del pavelló
d’esports i de tres escoles a La inversió seria de 603.608 euros per estalviar 46.349 euros anuals

Joan Puntí
FIGUERES

Figueres projecta calderes
de biomassa per estalviar

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

La xifra

2
milions d’euros. Aquest és el

cost calculat del canvi de cal-
deres i de les mesures de mi-
llora energètiques.

L’escola Anicet de Pagès tindrà una caldera de biomassa que es rendibilitzarà segons

els càlculs fets en els avantprojectes en 11,8 anys ■ JOAN PUNTÍ
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L’aeroport de Girona va te-
nir al maig un 13% menys
de viatgers respecte al ma-
teix mes de l’any anterior.
En total, van passar per la
terminal 175.793 passat-
gers. A més, els aterratges
i enlairaments també van
caure fins a un 16%.

Malgrat els repunts de
trànsit que hi va haver als
mesos de febrer i març,
l’aeroport comença la
temporada d’estiu amb
males xifres, perquè el
descens d’aquest maig se
suma al del mes anterior.
En total, des de principi
del 2016 encara no s’ha ar-
ribat al mig milió de pas-
satgers i, en percentatges,

el descens respecte al
2015 és d’un 8,8%.

En el cas de les merca-
deries, la situació és pa-
ral·lela, ja que també s’es-
tronca. L’aeroport conti-
nua notant la retallada de
rutes feta per Ryanair, que
ara només n’ofereix 29 de
la cinquantena que s’ope-
raran fins al darrer cap de
setmana d’octubre. ■

L’aeroport torna a
perdre viatgers al maig
U.C.
VILOBÍ D’ONYAR

Un acord publicoprivat
–entre l’Ajuntament d’Ar-
búcies i l’empresa SUD
Energies Renovables– ha
fet possible la construcció
de la tercera planta de bio-
massa del municipi. La no-
va xarxa de calor ja ha en-
trat en funcionament fa
unes setmanes i ha costat
uns 300.000 euros. SUD
ha assumit el 75% de la in-
versió (225.000 euros) i la
resta (75.000 euros) ha
anat a càrrec de la Diputa-
ció de Girona.

L’operació ha permès al
consistori no haver de gas-
tar en la nova planta. A
canvi, l’empresa vigatana
gestionarà la planta, que
consta d’una caldera de
biomassa de 500 kW, fins
al 2031. SUD comprarà a
l’empresa arbucienca
Matfor l’estella forestal,
que prové dels boscos
d’Arbúcies i de municipis
veïns. S’ha de tenir pre-
sent que el 90% del terme
municipal d’Arbúcies (90
km²) són boscos.

Cinc equipaments
La societat preveu aconse-
guir un 21,3% d’estalvi
mitjà durant els pròxims
quinze anys. La planta és a
l’aparcament de Can Del-
fín i dona servei de calefac-
ció i aigua calenta sanità-
ria a l’ajuntament, la bi-

blioteca, el museu etnolò-
gic del Montseny La Gabe-
lla i les escoles d’adults i de
música.

L’Ajuntament va expo-
sar divendres els detalls de
la planta. A l’acte, hi van
assistir, entre d’altres,
l’enginyer de SUD Manel
Romero; el diputat de Me-

di Ambient, Lluís Costabe-
lla (Diputació), i la secretà-
ria de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, Marta Subirà.

A Arbúcies funcionaven
dues plantes més: la de
Can Pons, a la zona espor-
tiva, des del 2006, i la del
poliesportiu de Can Delfín,
des del 2011. ■

a Una empresa gasta 225.000 euros i explotarà la caldera fins al 2031 a La xarxa
escalfa l’ajuntament, la biblioteca, les escoles d’adults i de música, i la Gabella

Un acord publicoprivat fa
possible la tercera planta
de biomassa d’Arbúcies

Jordi Ferrer
ARBÚCIES

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

La xifra

30.12.14
Va ser la data de l’acord de

ple per a l’adjudicació de la
construcció i explotació de la
planta a l’empresa vigatana.

L’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga, diu que l’empresa ar-
bucienca Matèries Forestals
(Matfor) SL només “accepta-
rà arbres de propietaris que
facin planificació forestal”.
Per Garriga, l’abandonament
dels boscos provoca casos de
mortaldat d’arbres. Amb l’ús
de l’estella forestal d’Arbúcies
i rodalies per a la planta “mi-
llorarem la resistència dels
boscos. Hi haurà menys pla-
gues i, per tant, menys emis-
sions de CO2”, exposa.

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

La data

15
anys durarà la concessió de
la planta a SUD Energies Re-
novables, que ha fet la part
majoritària de la inversió.

Un camió descarregant estella forestal per a la nova planta d’Arbúcies, divendres ■ SUD

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

Garriga: “La
fusta prové de
gestió forestal”

El restaurant de l’àrea de
servei de l’autopista de la
Selva, al terme de Maça-
net de la Selva, tancarà a
mitjan juliol i es trasllada-
rà a poca distància, al cos-
tat de la gasolinera.
Aquest va ser el primer
restaurant que es va obrir
a l’autopista, i el canvi for-
ma part del projecte de re-
novació de les àrees de ser-
vei impulsat per Áreas i
Abertis Autopistas, que
representa un redisseny,
millora i modernització de
la xarxa d’àrees de servei
de l’AP-7, l’AP-2 i l’AP-68.
La xarxa, en conjunt, es
troba en plena reformula-
ció i transformació quali-
tativa, que inclou la remo-
delació de 17 àrees de ser-

vei, entre les quals la de la
Selva, per adaptar-les a les
noves necessitats dels
clients, amb més i millors
serveis de valor afegit.

A l’àrea de la Selva, les
millores es concreten en el
llançament d’un nou con-
cepte de restauració des-
envolupat per Áreas amb
la denominació Como,
amb una oferta més dinà-
mica i versàtil que s’adap-
ta a les necessitats de tot
tipus de viatgers. Como

tindrà una major integra-
ció a l’entorn de l’àrea de
servei, ja que se situarà
més a prop de la resta de
serveis que presta aquest
espai, com ara el de prove-
ïment de gasolina. Aquest
nou concepte ja ha estat
implantat amb gran èxit
per Áreas a l’àrea de servei
de la Jonquera. ■

Canvis a l’àrea
de servei de la
Selva a l’AP-7

N. Forns
MAÇANET DE LA SELVA

a El restaurant tancarà a mitjan juliol
perquè canvia d’emplaçament

Les obres de construcció del nou restaurant es preveu que

estiguin acabades al juliol ■ MANEL LLADÓ
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L’acte d’inauguració es va celebrar a Can Delfí. 

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

Arbúcies inaugura la tercera
planta de biomassa del municipi

L’Ajuntament d’Arbúcies va in-
augurar divendres passat la nova
planta de biomassa –la tercera del
municipi– que donarà cobertura a
diferents equipaments del centre
com l’Ajuntament, el Museu Et-
nològic del Montseny o l’Hotel
d’Entitats, entre altres. L’acte, que va
comptar amb la presència de la se-
cretària de Medi Ambient i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, Marta Subirà o del diputat de
la Diputació de Girona, Lluís Cos-

tabella, va començar amb una pre-
sentació sobre L’ús de la biomassa
forestal a la localitat en què es va
destacar el potencial que tenen els
boscos d’Arbúcies per extreure’n
biomassa.  Actualment, Arbúcies
disposa de dues calderes més de
biomassa, a part de la inaugurada:
una a la zona esportiva de Can
Pons i una segona, al pavelló de Can
Delfí. A més, el consistori va avan-
çar que ja s’ha posat en marxa el
projecte d’una quarta, que se si-
tuarà a la zona de les escoles. 

ARBÚCIES | DdG

Aquest cap de setmana les plat-
ges de Blanes es van tornar a tenyir
de taronja amb la incorporació
dels setze efectius del Servei de Vi-
gilància Salvament i Socorrisme
(SVSS), que coordina el Departa-
ment de Protecció Civil, segons va
informar ahir l’Ajuntament. A més,
està previst que a partir del 30 de
juny s’incorporin sis efectius més,
de manera que en el pic màxim de
la temporada estiuenca hi haurà
un total de 22 homes i dones que
contribuiran a fer les platges del
municipi més segures.

Alhora, també van entrar en
funcionament els tres llocs de so-
cors que serveixen de base ope-
rativa, i que estan repartits arreu de
la zona litoral del municipi on es
dóna el servei. Així, hi ha el de Cala
Bona, que l’any passat es va reno-
var de cap i de nou amb una in-
versió d’uns 35.000 euros; el de la

platja central de Blanes, situat a to-
car del Club Vela Blanes i del lloc
habilitat per a persones amb mo-
bilitat reduïda; i el de la platja de
S’Abanell, on també hi ha la cadi-
ra amfíbia. Aquest darrer servei,
que també té com a principals
usuaris persones amb mobilitat re-
duïda, funcionarà des de l’1 de ju-
liol fins al 4 de setembre, i l’atenen
directament els socorristes. Durant
aquest mateix període de temps

entraran en funcionament les tor-
res i cadires de vigilància. Hi hau-
rà un total de set unitats, igualment
repartides a les tres principals
àrees de vigilància: Cala Bona
(Sant Francesc), Blanes Centre i
S’Abanell. A més, també podran
comptar amb 11 desfibril·ladors
(Desfibril·lador Extern Automàtic
-DEA) repartits molt a prop de la
seva àrea de servei, en cas que en
puguin tenir necessitat.

BLANES | DdG

Setze socorristes fan més
segures les platges de Blanes
El servei opera amb tres

llocs de socors i es
completarà amb sis efectius
més a partir del 30 de juny



A partir del 30 de juny, hi haurà 22 socorristes a Blanes. 

AJUNTAMENT DE BLANES

GONZALO SAIZ IZQUIERDO
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Án-

gela Navarro Bech i tenia una filla. Re-
sidia a Cassà de la Selva. Se celebra-
rà una cerimònia avui dimarts a les 5
de la tarda al tanatori de Cassà de la
Selva.

MERCÈ MACHADO ORTEGA
Ha mort als 78 anys, natural de Bar-

celona. Era soltera. Residia a Figueres.
L’enterrament se celebrarà avui di-

marts a 2/4 de 10 del matí a l’església
parroquial de la Immaculada de Figue-
res. 

RAFAEL RAMÍREZ RUIZ
Ha mort als 63 anys, natural d’Arria-

te, Màlaga. Era solter. Residia a Figue-
res. L’enterrament se celebrarà avui
dimarts a les 10 del matí a la sala de

cerimònies de la funerària Vicens de
Figueres.

FRANCISCA MOLINA LARA
«TATA»
Ha mort als 93 anys. Era vídua de

Ricardo Martín Fernández i tenia dos
fills. Residia a Girona. Se celebrarà
una cerimònia avui dimarts a les 12
del migdia al tanatori de Girona.

FRANCISCO JAREÑO CASADO
Ha mort als 81 anys. Era casat amb

Dolores Aparicio Zapata i tenia un fill.
Residia a Girona. Se celebrarà una
cerimònia avui dimarts a 3/4 de 5 de
la tarda al tanatori de Girona.

NÚRIA RAFART GINEBREDA
Ha mort als 100 anys, natural de

Mataró. Era soltera. Residia a Olot.

L’enterrament se celebrarà avui di-
marts a les 11 del matí a l’església de
la residència Santa Maria del Tura d’O-
lot.

JOSEP SITJÀ BARCELÓ
Ha mort als 74 anys, natural de Sant

Joan les Fonts. Era casat amb Maria Co-
des Chamorro i tenia dos fills. Residia a
Olot. L’enterrament se celebrarà
avui dimarts a les 12 del migdia a l’es-
glésia parroquial del Sagrat Cor Caput-
xins d’Olot.

AMADOR CASTILLO RAMOS
Ha mort als 84 anys. Era casat amb

Purificación García Gómez i tenia dos
fills. Residia a Jonage, França. L’en-
terrament se celebrarà avui dimarts a
les 4 de la tarda a l’església parroquial
de Sant Martí de Palafrugell.

FRANCESC ROCA ANGLADA
Ha mort als 59 anys, natural d’Oix-

Montagut. Era casat amb M. Rosa Pa-
gès Colom i tenia un fill. Residia a Sant
Joan les Fonts. L’enterrament se ce-
lebrarà demà dimecres a les 12 del
migdia a l’església parroquial de Sant
Joan les Fonts.

JOSEP CRUAÑAS LLADÓ
Ha mort als 90 anys. Era casat amb

Carme Calvet Corominas i tenia dos
fills. Residia a Ullastret. L’enterra-
ment se celebrarà avui dimarts a 2/4
de 6 de la tarda a l’església parroquial
d’Ullastret.

ANTONIO ROMERO SÁNCHEZ
Ha mort als 61 anys, natural d’Osu-

na, Sevilla. Era casat amb Ángeles Ro-

dríguez Maldonado i tenia tres fills.
Residia a Vilamalla. L’enterrament
se celebrarà avui dimarts a les 11 del
matí a la sala de cerimònies de la fu-
nerària Vicens de Figueres. Serà inci-
nerat al crematori de la mateixa fune-
rària.
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FARMÀCIES DE TORN
POBLACIÓ FARMÀCIA ADREÇA TELÈFON POBLACIÓ FARMÀCIA ADREÇA TELÈFON POBLACIÓ FARMÀCIA ADREÇA TELÈFON

AGULLANA PINADELL Plaça Josep Serra, 1 972 53 52 37
AIGUAVIVA SENDRA (9-14/16-21) Circumval·lació, 3 649 09 43 69
AMER BASSÓ (9-20) Av. Girona a Olot 972 43 03 16
ANGLÈS ADELA BONMATÍ (9-21) La Verneda, 57 972 42 08 89
ARBÚCIES SOLÉ (9-21) Segimon Folgueroles, 45 972 86 04 44
BANYOLES GRATACÓS AGULLÓ M. Constans, 180 972 57 24 33
BELLVER DE CERDANYA BETRIU Av. Pere Sicart, 12 972 51 00 79
BESALÚ GRATACÓS NOU (9-21) Ganganell, 44 972 59 12 73
BLANES CREIXELL, C.B. Muralla, 36 972 33 04 91
BORDILS DE PUIG (9-21) Ctra. Palamós, 90 972 49 00 12
CADAQUÉS MORADELL Frederic Rahola, 19 972 25 87 51
CALDES DE MALAVELLA FOLCH (9-22) Sta. Maria, 28 691 20 72 67
CAMALLERA TARRADAS (9-21) Lluís Fàbrega, 4 972 79 40 10
CAMPDEVÀNOL CUY Estació, 7 972 73 06 51
CAMPRODON PUJOL (9-21) València, 24 972 74 03 92
CASSÀ DE LA SELVA FRIGOLA, C.B. Major, 1 972 46 00 18
CELRÀ MERCÈ DELLONDER (9-21) C/ Aumet, 48 972 49 20 18

COLERA REVILLA Mar, 78 972 38 92 12
CORNELLÀ DEL TERRI BUSQUET (9-22) Av. Girona, s/n 676 21 44 19
EL PORT DE LA SELVA SALA MIQUEL i M. ROSA, C.B. Mar, 8 686 51 50 94
EMPURIABRAVA MENÉNDEZ Port Banyuls, 1 972 45 20 95

FIGUERES MARTÍNEZ (13-16) St. Pau, 38 972 50 05 77
VALLS BOSCH (9-13/16-9) Gonzàlez de Soto, 71 972 50 52 23

FLAÇÀ PAGÈS (9-21) Pl. Estació, 2 972 48 81 08
GIRONA CIURANA C.B. (9,15-22) Migdia, 54 972 20 02 80

JUANOLA RIBERA Av. Sant Joan Bosco, 23 972 20 41 93
L'ARMENTERA FALGUERA (9-22) Pl. Catalunya, 11 629 63 22 06
L'ESCALA PLANAS Av. Riells, 18 972 77 14 73
L’ESTARTIT E. FRANCO C/ Santa Anna, 62 972 75 09 26
LA BISBAL D'EMPORDÀ ESTEVAN Ample, 13 674 038 640
LA CANYA (VALL BIANYA) ABEL (9-14/16-21) Ctra. Olot, 21 646 40 83 64
LA JONQUERA ESCUTIA Major, 87 972 55 40 14
LLAGOSTERA SIMON (9-22) Av. del Gironès, 8 656 83 23 35
LLANÇÀ FIGA Salmerón, 5 972 12 10 23
LLERS CASADEMONT (8-21) St. Quirze, 1 650 16 36 87
LLORET DE MAR E. TALLADA (8,30-22) Av. Catalunya, 6 972 36 93 03
MAÇANET DE LA SELVA MAZÓ (9-21) Fira, 33 650 27 93 47
OLOT FAJA St. Feliu, 36 972 26 58 19
PALAFRUGELL REIXACH-RUBAU-TARRES-TRIAS C/Sagunt, 36 972 30 00 00
PALAMÓS CLARES (22-9) President Macià, 62 972 31 48 41

BAVIERA (9-22) Major, 1 972 31 41 70
MASSANEDA, C.B. (9-20,30) Av. Llibertat, 75 972 31 45 87
PONS-GASCÓN, C.B. (9-20,30) Carmel, 9 A 972 31 63 29

PARLAVÀ MIR (9-21) Matabou, 4 972 76 91 29

PERALADA LLANTA (9-22) Dr. Clos, 3 616 17 69 30
PLATJA D'ARO SALA (22-9) Av. Costa Brava, 2 972 81 75 64

ALMAZAN (9-22) Av. Castell d’Aro, 14 972 82 64 52
PORTBOU LLANTA Mar, 8 972 39 01 45
PUIGCERDÀ V. BALLESTER (20-9,15) Alfons I, 16 972 88 01 60
RIBES DE FRESER JOAQUIM RAMIS FOSSAS (9,30-20,30) Major, 24 619 65 23 45
RIELLS I VIABREA D’OCÓN (9-21) Santa Fe, 5 93 847 22 94
RIPOLL ROCA (9-21) Ctra. Barcelona, 38 972 70 14 90
ROSES G. TOLDRÀ Dr. Pi i Sunyer 5 972 25 62 33
SALT MUÑOZ Pg. P.Catalans, 145 972 24 34 12
ST. ANTONI CALONGE URQUIZU (9-21) Av. Catalunya, s/n 972 66 16 93
ST. FELIU GUÍXOLS VALLS GIRONÈS Major, 33 972 32 01 92
ST. FELIU PALLEROLS GRATACÓS (9-14/16-21) C/ de l’Horta, 5 972 444 132
ST. HILARI SACALM BROTO (9-21) Dr. Raventós, 1 646 59 39 29
ST. JOAN ABADESSES SUNYER (9-21) Pere Rovira, 14 972 72 01 54
ST. JORDI DESVALLS PLA-GIRIBERT (9-21) Baix, 5 639 48 51 11
STA. COLOMA FARNERS A. SUREDA Ctra. de Sils, 1 972 84 11 95
STA. CRISTINA D'ARO FUENTES (9-20,30) La Teulera, 29-31 639 26 83 90
SARRIÀ DE TER ESTUDIS (9-13,30/16,30-21) Major, 56 696 81 22 86
SILS P. ALTIMIR (9-21) Ctra. Sta. Coloma, 4 972 16 87 50
TORROELLA DE MONTGRÍ M. CORBALÁN Passatge, de Catalunya, 21 972 76 01 49
TOSSA DE MAR CASTELLÓ (9-21) Av. Ferran Agulló, 12 972 34 13 03
VILOBÍ D’ONYAR PUIGVERT, C.B. (9-14/16-21) Onyar, 2 972 47 30 08

SERVEI DE
NECROLÒGIQUES

FINS A LES 23 hores

972 20 20 66
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AHIR VAN PRESENTAR A

BANYOLES la crema de la Puda,

formulada amb aigua del manantial

de la font Pudosa de la capital del

Pla de l’Estany. La presentació va

anar a càrrec d’Esteve Alsius, de la

farmàcia Alsius, i el doctor Francesc

Xavier de Carreras va fer esment al

context històric de l’elaboració

d’aquest producte. 



Presenten una
crema feta amb
aigua de la Puda

JOAN COMALAT

Onze estudiants van rebre ahir
els premis als treballs de recerca de
Batxillerat que, des del 2000, ator-
guen el Consell Social de la Uni-
versitat de Girona en col·laboració
amb la Demarcació de Girona
del Col·legi d'Arquitectes de Ca-
talunya, la Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat i l’Ajun-
tament de Girona. L’objectiu d’a-
quests premis, que des del 2012
compten també amb el patrocini
de les dues escoles adscrites a la
UdG amb seu a Salt, l’Escola Uni-
versitària ERAM i l’Escola Uni-
versitària de la Salut i l’Esport

(EUSES), és promoure i potenciar
la recerca entre els joves en un àm-
bit de proximitat entre l’ensenya-
ment secundari i la UdG. 

En l’apartat d’humanitats i cièn-
cies socials, els treballs premiats
eren de Pau Ruiz (Ramon Mun-
taner, Figueres) i Sara Vilà (Sant
Miquel dels Sants, Vic). Pel que fa
a l’àmbit de ciències, els guanya-
dors van ser Mònica Collell (Josep
Brugulat, Banyoles) i Òscar Lara
(Miquel Martí i Pol, Roda de Ter);
mentre que en tecnologia van ser
Ernest Vidal (Montsoriu, Arbúcies)
i Josep Maria Pla (Josep Brugulat,
Banyoles). El premi de recerca

sobre arquitectura, urbanisme i
ciutat va anar a Anna Pagès (Mont-
grí, de Torroella) i el d’arts visuals
i escèniques a Laura Bisbe (la Mi-
quela, Bescanó). Alba Esparza (la
Garrotxa, Olot) va rebre el premi
per temes relacionats amb la jo-
ventut; Laura Aparicio (Montes-
sori-Palau, Girona) el de l’àmbit de
salut i esport, i Maria Majó (Ma-
ristes, Girona) el de recerca sobre

la ciutat de Girona. 
Els guanyadors obtenen un ajut

per l'import dels crèdits matri-
culats en el primer any d'alguna de
les titulacions oficials de la Uni-
versitat de Girona, per al curs aca-
dèmic 2016-2017, fins a un màxim
de 1.800 euros, en el cas que l'es-
tudiant no tingui matrícula gra-
tuïta, o una reducció equivalent al
preu públic en la matrícula als

centres adscrits a la UdG EUSES i
Escola Universitària ERAM, ex-
clusivament per a l’any acadèmic
2016-2017. 

A més, el premi inclou la difu-
sió dels treballs i una quantitat per
adquirir llibres, música, material
educatiu o informàtic repartida
entre l’autor del treball, el tutor i el
centre de secundària on s’ha dut
a terme el treball.
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La UdG premia
els treballs de
recerca d’onze
estudiants
Els guardons reconeixen les millors

recerques de Batxillerat en àmbits com les
ciències socials, la tecnologia o l’arquitectura



Un moment de l’entrega de premis a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. 

ANIOL RESCLOSA

Els programes Beenergi i En-
erinvest de la Diputació de Girona
van organitzar ahir al matí, a la
Casa de Cultura de Girona, la jor-
nada «Opcions de finançament
per a inversions en energia soste-
nible», en què una seixantena de
pimes i ajuntaments van rebre in-
formació, de tècnics i d’onze enti-
tats financeres, sobre com obtenir
finançament per a projectes d’e-
nergia sostenible. 

Els tècnics i empresaris assis-
tents a la jornada van poder esta-
blir un contacte directe amb els
professionals financers d’Arbori-
bus, Banc Sabadell, BBVA, BBVA-
Rent and Tech, CaixaBank, Caixa
d’Enginyers, ECrowd!, Finanza-
rel, Si Capital, SomEnergia i Trio-
dos Bank.

Durant la jornada d’ahir també
es va presentar el programa En-
erinvest, en el qual participa la Di-
putació de Girona, que té com a
objectiu esdevenir el punt de re-
ferència entre els principals actors
clau del sector financer, de les en-
ergies renovables, dels responsa-
bles polítics i de la societat per fer
possible l’execució de projectes
d’energia sostenible en l’àmbit es-
tatal. 

A més, també es va parlar de sis-
temes que permeten desenvolupar

accions relacionades amb les en-
ergies renovables, com ara el fo-
ment de la instal·lació de calderes
de biomassa i de la producció
d’estella local i sostenible, que fa-
cilita la prevenció d’incendis fo-
restals i redueix les emissions de
CO2. Aquesta actuació s’emmar-
ca en el Pacte dels Alcaldes de les
Comarques Gironines que lidera
la corporació i al qual hi ha 205
municipis adherits, segons infor-
men des de la Diputació.

Treball en xarxa
El diputat de Medi Ambient, Llu-
ís Costabella, va destacar que «la
Diputació vol col·laborar a facili-
tar la superació dels reptes finan-
cers que suposen les inversions en
eficiència energètica sostenible.
Per aquest motiu, es conceben
jornades com aquesta, que fo-
menten el contacte i el treball en
xarxa a partir de reunions bilate-
rals successives entre tècnics i
empresaris amb professionals del
sector». 

En acabar l’acte, Costabella va
lliurar els certificats d’assistència
als participants de les tres edi-
cions del Curs de PIME a MESE
(microempreses de serveis ener-
gètics), que Beenergi va organitzar
a Girona, Vidreres i Figueres el
primer semestre del 2016.
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Uns 60 ajuntaments i pimes
participen en una jornada
sobre energia sostenible

> Local comercial de 950 m2

amb 29 places d’aparcament,

totes amb accés directe 

al local

> Parcel·les unifamiliars
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Cases adossades en venda, 

a partir de 280.000€
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La Diputació de Girona facilita a 60 pimes i ajuntaments informació sobre finançament en energia
sostenible

17/06/2016. Aquest matí, els programes «Beenergi» i «ENERINVEST» de la Diputació de Girona han organitzat, a la Casa de
Cultura de Girona, la jornada «Opcions de finançament per a inversions en energia sostenible», en què 60 pimes i ajuntaments
han rebut informació, de tècnics i d’11 entitats financeres, sobre com obtenir finançament per a projectes d’energia sostenible.
Aquesta activitat s’emmarca dins la Setmana Europea de l’Energia Sostenible (EUSEW) que enguany ha celebrat el seu desè
aniversari. 

Durant la jornada també s’ha presentat el programa «ENERINVEST», en el qual participa la Diputació de Girona, que té com a
objectiu esdevenir el punt de referència entre els principals actors clau del sector financer, de les energies renovables, dels
responsables polítics i de la societat en general per fer possible l’execució de projectes d’energia sostenible en l’àmbit estatal.
I també s’ha parlat de sistemes que permeten desenvolupar accions relacionades amb les energies renovables, com ara el
foment de la instal·lació de calderes de biomassa i de la producció d’estella local i sostenible, que facilita la prevenció
d’incendis forestals i redueix les emissions de CO2. Aquesta actuació s’emmarca en el Pacte dels Alcaldes de les Comarques
Gironines que lidera la Diputació de Girona i al qual hi ha 205 municipis adherits.

El diputat de Medi Ambient, Lluís Costabella, ha destacat que «la Diputació vol col·laborar a facilitar la superació dels reptes
financers que suposen les inversions en eficiència energètica sostenible. Per aquest motiu, es conceben jornades com aquesta,
que fomenten el contacte i el treball en xarxa a partir de reunions bilaterals successives entre tècnics i empresaris amb
professionals del sector». En acabar l’acte, Costabella ha lliurat els certificats d’assistència als participants de les tres edicions
del Curs de PIME a MESE (microempreses de serveis energètics), que «Beenergi» va organitzar a Girona, Vidreres i Figueres el
primer semestre del 2016.

 

«Beenergi»

El programa «Beenergi» (Bundling sustainable energy investments for Girona’s municipalities) de la Diputació de Girona
(http://beenergi.ddgi.cat; @BeenerGiddgi) ofereix assistència tècnica, jurídica i financera als municipis gironins adherits al
Pacte d’Alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions que promoguin l'eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els
edificis públics municipals (incloenthi la creació de xarxes de calor). «Beenergi» ha rebut finançament del programa marc de
la Unió Europea «Horitzó 2020», de recerca i innovació.

 

«ENERINVEST»

El programa «ENERINVEST» (Spanish Sustainable Energy Financing Platform), en el qual participa la Diputació de Girona, té
com a objectiu esdevenir el punt de referència entre els principals actors clau dels sectors financer i de les energies
renovables, per fer possible l’execució de projectes d’energia sostenible. En aquest sentit, es volen aportar solucions
tècniques, legals i financeres d’ampli espectre per a aquests projectes, ja siguin promoguts des d’àmbits públics com des

d’àmbits privats. «ENERINVEST», en què també participen la Agencia Extremeña de la Energia (AGENEX), la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la
Energía (EnerAgen), la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE),
Deloitte Advisory SL, la Diputació de Huelva, Ecoserveis i Navarra de Suelo y Vivienda SA (NASUVINSA), ha rebut finançament del programa marc de la Unió
Europea «Horitzó 2020».
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