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PILI TURON GIRONA

■ Un informe de Greenpeace
posa de manifest que la Costa Bra-
va va ser de les primeres a patir el
boom urbanístic fruit de la pressió
turística i que això l’ha convertit
en la setena província amb més
domini públic marítim-terrestre
ediicat (un ) i en la dotzena
més construïda en termes abso-
luts (amb . hectàrees). Se-
gons l’estudi, Girona es troba en-
tre «les  províncies amb més
costa pública destruïda». 

Per contra, l’organització eco-
logista també ha constatat que les
comarques gironines han acon-
seguit frenar aquest creixement al
llarg dels últims vint-i-cinc anys i
que té un , de la costa prote-
gida.   

Tot i això, Greenpeace i l’Obser-
vatori de la Sostenibilitat –amb el
que han elaborat l’estudi «Protec-
ció a tota costa», que ha analitzat
. quilòmetres lineals de cos-
ta– ahir van alertar del perill de re-
petir «errors del passat» i van si-
tuar el Cap de Creus entre  zo-
nes de l’Estat sobre les que plana
l’amenaça d’una nova bombolla
immobiliària. 

Pressió urbanitzadora
L’informe preveu que aquests
punts patiran una «alta pressió ur-
banitzadora» els propers anys, ja
sigui perquè no estan protegits o
perquè es troben a la vora d’àrees
ja construïdes i ben comunicades.
Davant d’aquest risc, els autors de
l’informe adverteixen que, «si se
segueixen les tendències actuals,
en molt pocs anys haurem dilapi-
dat el poc que queda». I no només

això, sinó que també van incidir
en la importància de fer un «ús
prudent del sòl» que tingui en
compte els efectes del canvi cli-
màtic, ja que llocs com Empuria-
brava o la marina de Port d’Aro, a
Platja d’Aro, estan sotmesos a una
«major exposició a inundacions o
a torrentades». 

Respecte aquests dos enclava-
ments, el document de Green-
peace i l’Observatori de la Soste-
nibilitat critica que la Llei de Cos-
tes els hagi «amnistiat» i deixat
«fora de protecció», pel que –se-
gons denuncien– pateixen «un
risc especial d’inundació». Per

minimitzar aquest perill, els au-
tors de l’informe consideren «es-
sencial» que es conservi la franja
dels primers  metres de te-
rreny des del mar, perquè actua
com a barrera de protecció.

Impacte ambiental inacceptable 
En l’informe, als espais que es tro-
ben en situacions similars a les
d’Empuriabrava o de la marina de
Port d’Aro se’ls anomena «elefants
blancs» i hi inclou llocs on s’ha
produït un impacte ambiental
inacceptable o que tenen infraes-
tructures fallides o en desús. 

En la seva anàlisi de la Costa

Brava, el document remarca la
forta pressió turística que ha patit
i descriu el territori com «un mo-
saic en el que les àrees no prote-
gides, i molt abundants, estan ur-
banitzades en primera línia des
de fa més de  anys». Però, d’altra
banda, també destaca que des de
 s’hi han construït poques zo-
nes artiicials noves i que ins el
 va créixer «un moderat ». 

Ara bé, els autors de l’informe
insisteixen en advertir que, ara
mateix, el Cap de Creus és una de
«les zones més cobejades per la
indústria turística i immobilià-
ria». 

Alerta del risc d’inundacions a Empuriabrava i la marina de Port d’Aro perquè la Llei de Costes els ha deixat sense protecció
Un informe situa Girona entre les 10 províncies amb la costa més destruïda però constata una frenada de la construcció

Greenpeace alerta del perill d’una segona
bombolla immobiliària al Cap de Creus

Amb un 43,8%, Girona
ocupa la vuitena posi-

ció, d’un total de 22 províncies
espanyoles amb façana litoral,
en percentatge de costa pú-
blica construïda.

Al litoral gironí és on
menys s’ha construït

sobre domini públic marítimo-
Terrestre entre 1981 i 2011. Ho
ha fet un 17,5%, molt lluny del
112,9% de Castelló, del 98,2%
de Barcelona o del 81,3% de
Huelva o Lugo. 

En el 10,5% de la pri-
mera franja costanera

de Girona (els 10 primers km)
hi ha superfície artificial, cosa
que situa la província en el lloc
número 13 del rànquing esta-
tal. En canvi, torna a ocupar el
22 si el que es valora és el crei-
xement, perquè en els últims
anys només ho ha fet un 3%.   

Amb un 42,7%, la costa
gironina és la cinquena

tant en superfície protegida
del conjunt de l’Estat com en
superfície protegida d’hàbitats
d’interès natural, determinats
en una directiva europea. 
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Rànquingd’ocupació
del domini públic
marítim-terrestre

Els canals navegables de la marina d’Empuriabrav, en una imatge d’arxiu. ROSANA VIDAL/MONTSENY EMPORDÀ

Les autoritats locals i de la Diputació que van assitir a la inauguració, aquest dissabte. MARTÍ ARTALEJO

DdG SETCASES

■Les calderes de biomassa i de la
xarxa de calor de biomassa fores-
tal de Setcases, que proveiran de
calefacció i aigua calenta sanitària
a tres ediicis municipals, es van
inaugurar dissabte. La infraes-
tructura està pressupostada en
., euros, ., pel
que fa a la xarxa i ., co-

rresponents a l’ediici. Cada any
produiran . kWh d’energia
renovable, cosa que permetrà re-
alitzar un estalvi energètic de
.  kWh. Els ediicis que es be-
neiciaran de les noves instal·la-
cions –coinançades per la Dipu-
tació i el Consistri– són l’ajunta-
ment, el consultori municipal,
l’ediici de la sala d’estudis i l’edi-
ici que acollirà el futur Centre
d’Interpretació del Parc Natural
de les capçaleres del Ter i del Fre-
ser. L’actuació s’emmarca en el Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible
de Setcases, que consta de vint ac-
cions diferents. 

Ediicis municipals de
Setcases s’escalfen amb
calderes de biomassa
Se’n beneficien l’ajuntament,
el consultori, la sala d’estudis i
el futur Centre d’Interpretació
del Parc Natural
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Setcases inaugura un nou edifici de
calderes i la xarxa de calor de
biomassa forestal
La instal·lació suposarà un estalvi anual d'energia de 4.119 kWh |L'actuació
s'emmarca en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Setcases

Miquel Rovira, Carlos Fernández, Albert Piñeiro i Joan Manso a la inauguració dels nous equipaments de
Setcases | Martí Artalejo / Diputació de Girona

El municipi de Setcases va inaugurar el passat dissabte un nou edifici de calderes de biomassa i
una xarxa de calor de biomassa forestal. Tal com informa l'ajuntament de la localitat, l'acte va
comptar amb la participació d'Albert Piñeira, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de
Girona, així com amb Carlos Fernández, alcalde de Setcases i Joan Manso, president del
Consell Comarcal del Ripollès. L'ajuntament de la població del nord del Ripollès i la Diputació de
Girona han finançat tant l'edifici com la xarxa de calor.

Calefacció i aigua calenta per a tres edificis

Les noves instal·lacions proveiran calefacció i aigua calenta a tres edificis de Setcases. Un d'ells
és el que alberga l'ajuntament i el consultori municipal, un altre és el de la sala d'estudis i el
tercer és el que acollirà el futur Centre d'Interpretació del parc Natural de les Capçaleres del Ter i
del Freser.

Aquesta actuació suposarà cada any una producció d'energia renovable de 82.385 kWh, un estalvi
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d'energia de 4.119 kWh i unes emissions estalviades de 23 t de COâ‚‚. L'edifici ha tingut un cost de
185.063,65 euros, mentre que la xarxa de calor ha costat 179.869,69 euros.

Una acció emmarcada en el PAES de Setcases

Les noves infraestructures presentades s'emmarquen dins del PAES (Pla d'Acció per l'Energia
Sostenible) de Setcases. Aquest, consta de 20 accions que pretenen suposar la reducció de 825 t
de COâ‚‚ per a l'any 2020 i equivaldre a un 26,24% de les emissions del 2005. Segons el consistori,
l'objectiu principal és disminuir les emissions de COâ‚‚ generades pel consum d'energia a edificis i
equipaments municipals, gestió de residus municipal, sector terciari i residencial, enllumenat
públic, flota municipal i parc de vehicles.

Els nous equipaments són una aposta clara per l'ús de la biomassa forestal, un recurs altament
disponible al nostre territori, ja que la província de Girona és una terra amb més de la meitat de
la seva superfície coberta de boscos (unes 317.771 hectàrees), els quals presenten un creixement
anual de prop de 850.000 metres cúbics de biomassa.

Amb aquesta actuació i d'altres que s'estan realitzant a diferents municipis de la província, la
Diputació de Girona vol complir amb el compromís de reduir les emissions en més d'un 20%
abans de l'any 2020, establert per l'estratègia "Europa 2020". Des de la Diputació també es
destaca que amb aquest tipus d'iniciatives es pot aconseguir millorar les finances municipals
gràcies a la reducció de costos energètics generats.
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El municipi de Setcases ha es-
trenat un nou edifici de calderes
de biomassa i una xarxa de ca-
lor de biomassa forestal. Tal
com informa l’Ajuntament de la
localitat, en l’acte d’inauguració
hi van ser presents Albert Piñei-
ra, vicepresident i diputat de
Cultura de la Diputació de Giro-
na; Carlos Fernández, alcalde de
Setcases, i Joan Manso, presi-
dent del Consell Comarcal del
Ripollès. L’Ajuntament de la po-
blació del nord del Ripollès i la
Diputació de Girona han finan-
çat tant l’edifici com la xarxa de
calor.

Les noves instal·lacions pro-
veiran de calefacció i aigua ca-
lenta tres edificis de Setcases.
Un és l’edifici on hi ha l’ajunta-
ment i el consultori municipal;
un altre és el de la sala d’estu-
dis, i el tercer és l’edifici on hi
haurà el futur centre d’in-
terpretació del Parc Natural de
les Capçaleres del Ter i del Fre-
ser.

Aquesta actuació suposarà
cada any una producció d’ener-
gia renovable de 82.385 kWh,
un estalvi d’energia de 4.119
kWh i unes emissions estalvia-
des de 23 tones de CO2. L’edifici
ha costat 185.063,65 euros,
mentre que la xarxa de calor ha
costat 179.869,69 euros.

Les noves infraestructures
presentades s’emmarquen en el
PAES (pla d’acció per a l’energia

sostenible) de Setcases. Aquest
consta de vint accions que pre-
tenen suposar la reducció de
825 tones de CO2 per a l’any
2020 i equivaldre a un 26,24%
de les emissions del 2005.

Segons el consistori, l’objec-
tiu principal és disminuir les
emissions de CO2 generades
pel consum d’energia en edificis

i equipaments municipals, ges-
tió de residus municipals, sec-
tor terciari i residencial, enllu-
menat públic, flota municipal i
parc de vehicles.

Amb aquesta actuació i al-
tres que s’estan duent a terme
en diferents municipis de la de-
marcació, la Diputació de Giro-
na vol complir el compromís de

reduir més d’un 20% les emis-
sions abans de l’any 2020, esta-
blert per l’estratègia Europa
2020.

La Diputació també destaca
que amb aquest tipus d’iniciati-
ves es pot aconseguir millorar
les finances municipals gràcies
a la reducció de costos energè-
tics generats. ■

S’ha inaugurat un edifici amb tres calderes i una nova xarxa de calor. És
una actuació del pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi

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

Plans de
seguretat viària
en 40 municipis
gironins

Setcases estrena
calderes de biomassa

municipisenpositiu##
Quaranta municipis de les comar-
ques gironines tenen plans locals
de seguretat viària, que cobreixen
tres quartes parts de la població
gironina. Aquesta és una de les
dades que van sortir de la jornada
10 anys de plans locals de segure-
tat viària a Catalunya, que s’ha fet
a Girona.

El Servei Català de Trànsit ofe-
reix, des de fa deu anys, assistèn-
cia als municipis per elaborar els
plans locals de seguretat viària,
amb l’objectiu de millorar la segu-
retat viària a les ciutats i pobles de
Catalunya. Així, la directora del
Servei Català de Trànsit, Eugènia
Domènech, ha recordat que els
plans locals de seguretat viària es
van engegar el 2006 a Lleida i que
aquell mateix any, “a la demarca-
ció de Girona, ja al mes de març
arrencava el primer pla a la ciutat
de Girona i poc més tard per a les
ciutats d’Olot i Figueres”.

Domènech ha remarcat que cal
seguir treballant per aconseguir
que aquestes estratègies arribin al
100% de la població gironina i ha
especificat que “a Girona, i con-
cretament a les seves àrees urba-
nes, des de l’any 2010 fins ara s’ha
produït un desplaçament de la si-
nistralitat mortal cap a la sinistra-
litat greu”.

En la jornada es van presentar
les dades d’un informe que ha
avaluat 77 plans locals, catorze de
municipis gironins. S’hi constata
que en aquestes zones hi ha hagut
una reducció mitjana d’un 34% en
els accidents amb morts i ferits
greus, mentre que a la resta de
municipis de la demarcació que
no disposaven de plans locals de
seguretat viària el nombre d’acci-
dents amb morts i ferits greus
s’ha reduït un 7% de mitjana. ■

Miquel Rovira, Carlos Fernández, Albert Piñeira i Joan Manso, en la inauguració ■ REDACCIÓ

L’Ajuntament de Martorelles ha
instal·lat una àrea de jocs biosa-
ludables al parc de Can Sunyer.
Forma part de les actuacions de
renovació i millora de parcs i jar-
dins del municipi i del projecte
d’intervenció integral del barri
de Can Sunyer. La zona s’ha ins-
tal·lat prop del centre de suport
a la llar, on la majoria d’usuaris

són gent gran. L’àrea de jocs té
diversos aparells per facilitar
l’activitat física entre col·lectius
com el de la gent gran, com per
exemple “el volant”, que desen-
volupa la potència muscular de
les espatlles. Millora la flexibili-
tat i agilitat de les articulacions
d’espatlla, colze i canells. Ideal
per a rehabilitació en lesions

d’espatlla. També hi ha l’“esquí
de fons”, per a la força muscular
dels membres superiors i infe-
riors, i per definir la musculatura
abdominal. “Els patins” enfortei-
xen les funcions cardíaca i pul-
monar, mentre que els “pedals
amb seients (bicicleta)” exer-
citen les extremitats inferiors.
L’actuació ha costat 2.770 eu-
ros.

D’altra banda, a la plaça de la
Murtra s’ha instal·lat un rocò-
drom infantil en forma d’elefant
pensat per a infants de tres a sis
anys. Aquesta actuació, que res-
pon a algunes peticions veïnals
recents, ha costat 4.950 eu-
ros. ■

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

Nova àrea de jocs
biosaludables a Can
Sunyer, a Martorelles

El rocòdrom de la plaça de la Murtra ■ REDACCIÓ
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El proyecto BEenerGI (Agrupación de Inversiones Energéticas Sostenibles para los Municipios 

de Girona) pretende fomentar una economía baja en carbono en los territorios pertenecientes a 

Gerona. El objetivo es movilizar inversiones para promover la eficiencia energética en alumbrado 

público y en edificios municipales, incluyendo la creación de redes de calor.

Coordinado por Diputación de Gerona, el programa BEenerGI cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y 

movilizará en una inversión cercana a 16 millones de euros.

Más de 200 municipios de la provincia de Gerona (que abarcan más del 90% de la población) 

han firmado el Pacto de Alcaldes y se han comprometido a reducir las emisiones de CO2 de la 

Unión Europea al menos el 20% para el año 2020. El programa BEenerGi, coordinado por la 

Diputación de Gerona, proporciona a estos ayuntamientos la asistencia técnica, jurídica y 

financiera necesaria para el desempeño de las actuaciones destinadas a conseguir dichos 

objetivos.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
La iniciativa promueve nuevos modelos de organización a través de sistemas de financiación 

innovadores. Una de las piedras angulares del programa es reforzar las capacidades de las 

principales partes interesadas (pymes, personal de la administración pública y entidades 

financieras) y los beneficiarios finales (los municipios).

Además, BEenerGi también proporciona acceso a datos sobre el consumo de energía local y 

anima a que los resultados del programa se compartan en toda Europa para que estos nuevos 

esquemas puedan reproducirse en otras regiones.

En la actualidad ya son 78 los municipios que participan en el programa y reciben la asistencia 

técnica del equipo BEenerGI. De ellos, 22 proyectos ya han sido adjudicados, algunos de ellos ya 
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han finalizado, como el es caso de Setcases, que el pasado mes de julio inauguró su red de calor

con biomasa forestal para climatizar los edificios públicos.

Obras de construcción de la red de calor de Setcases. Este proyecto 

proporciona calefacción a los edificios públicos de la localidad con biomasa 

forestal.

Inversiones innovadorasInversiones innovadorasInversiones innovadorasInversiones innovadoras
Los objetivos estratégicos de BEenerGi son contribuir al logro de los retos europeos de 2020, 

mejorar las finanzas municipales a través del ahorro de energía, establecer un nuevo modelo de 

gobernanza municipal basado en la agrupación de inversiones en energía sostenible, crear 

empleos verdes y reducir el riesgo de incendios forestales.

Esquema de asistencia técnica que ofrece BEenerGI.

El corazón del proyecto es el lanzamiento de inversiones públicas en energía sostenible. En este 

sentido, en el marco de BEenerGi ya se están llevando a cabo inversiones en eficiencia 

energética en el alumbrado público de 65 municipios, con una inversión asociada de 6,48 

millones de euros. Igualmente, se se han invertido 9,40 millones de euros en actuaciones de 

eficiencia energética en 85 edificios municipales de 50 ayuntamientos. Estas últimas consisten 

en sustitución de las calderas de gasóleo/GLP por calderas de biomasa.

Promoción de la biomasa forestal localPromoción de la biomasa forestal localPromoción de la biomasa forestal localPromoción de la biomasa forestal local
Las calderas de biomasa instaladas en los edificios municipales utilizarán recursos locales 

procedentes de los bosques municipales o privados. Hay que tener en cuenta que el 67,50% de 
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la superficie de Gerona está cubierta por bosques y es una de las provincias con mayor riesgo 

de incendios forestales.

Por ese motivo, el programa BEenerGi moviliza el mercado de la biomasa local y potencia la 

gestión de 2.821,5 hectáreas de los bosques gerundenses.

Actuaciones financiables y modelo MESEActuaciones financiables y modelo MESEActuaciones financiables y modelo MESEActuaciones financiables y modelo MESE
Por otra parte, se pretende fortalecer un modelo organizativo consistente en la agrupación de 

inversiones locales en energía sostenible. De esta manera, los ayuntamientos implicados se 

aseguran que las actuaciones sean financiables y se simplifican en gran medida los 

procedimientos administrativos, desde un punto de vista tanto legal como técnico.

Uno de los pilares del programa es fomentar los contratos con empresas de servicios energéticos (ESE), 

especialmente con aquellas de pequeño y medio tamaño (MESE).

Otro de los pilares de BEenerGI es el establecimiento y la promoción de nuevos sistemas de 

financiación. Para ello se realizan pruebas de viabilidad en la provincia de Girona mediante 

contratos con empresas de servicios energéticos (ESE), micro o pequeñas y medianas 

empresas de servicios energéticos (Pyme-MESCO) agrupando pequeñas y medianas inversiones 

en distintos municipios de la demarcación de Girona.

Formación e informaciónFormación e informaciónFormación e informaciónFormación e información
Nada de esto sería posible sin el desarrollo de capacidades en los agentes involucrados en los 

proyectos de eficiencia energética. Por eso, el equipo de BEenerGI ofrece formación unas 180 

personas. Los mayores esfuerzos se centran en las pequeñas y medianas empresas locales del 

sector de la energía (mantenedores locales, proveedores de energía locales, etc.) para 

convertirse en pequeñas empresas de servicios energéticos.

Los responsables de BEenerGI quieren que este modelo sea un ejemplo para la sociedad y 

buscan su replicabilidad a nivel europeo. Por esa razón, hacen posible que los datos del 

consumo energéticos de los municipios implicados estén disponibles para el público interesado 

y animan a difundir los resultados en toda Europa.

Adhesión a BEenerGI y beneficiosAdhesión a BEenerGI y beneficiosAdhesión a BEenerGI y beneficiosAdhesión a BEenerGI y beneficios
Los entes locales de las comarcas de Gerona que se hayan adherido al Pacto de alcaldes y que 

tengan el Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) aprobado pueden pedir ese tipo de 

asistencia. La solicitud se lleva a cabo mediante el Plan de Servicios para el Fomento de la 

Eficiencia Energética y las Energías Renovables y para la Promoción de la Biomasa Forestal.

Los resultados más inmediatos se verán en las arcas municipales de los ayuntamientos 

muncipales. El ahorro energético ayudará a reducir sus gastos corrientes y a hacer inversiones 

en otros conceptos que beneficien al conjunto de sus ciudadanos.
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Proyecto LENDERS: Proyecto LENDERS: Proyecto LENDERS: Proyecto LENDERS: 
cuando la Calificación cuando la Calificación cuando la Calificación cuando la Calificación 
Energética facilita el Energética facilita el Energética facilita el Energética facilita el 
acceso al crédito acceso al crédito acceso al crédito acceso al crédito 
hipotecariohipotecariohipotecariohipotecario
Publicado: 4/8/2017 
Etiquetas: Calificación Energética, 
Financiación

Aprovechar el potencial Aprovechar el potencial Aprovechar el potencial Aprovechar el potencial 
de la Eficiencia de la Eficiencia de la Eficiencia de la Eficiencia 
Energética en el sector Energética en el sector Energética en el sector Energética en el sector 
bodeguerobodeguerobodeguerobodeguero
Publicado: 24/7/2017 
Etiquetas: Ahorro Energético, Factura 
Energética, Gestión Energética

El supermercado más El supermercado más El supermercado más El supermercado más 
sostenible de LIDL en sostenible de LIDL en sostenible de LIDL en sostenible de LIDL en 
España, paradigma de España, paradigma de España, paradigma de España, paradigma de 
las tiendas del futurolas tiendas del futurolas tiendas del futurolas tiendas del futuro
Publicado: 7/7/2017 
Etiquetas: Ahorro Energético, Edificios 
Comerciales

+ Más Artículos

Lucas González y Clara Lucas González y Clara Lucas González y Clara Lucas González y Clara 
Pérez, de Ambilamp, Pérez, de Ambilamp, Pérez, de Ambilamp, Pérez, de Ambilamp, 
presentan AMBIAFMEpresentan AMBIAFMEpresentan AMBIAFMEpresentan AMBIAFME
Publicado: 12/1/2017 
Etiquetas: Acuerdo, Material Eléctrico

Manuela Julia Martínez Manuela Julia Martínez Manuela Julia Martínez Manuela Julia Martínez 
Torres, Presidenta de Torres, Presidenta de Torres, Presidenta de Torres, Presidenta de 
CAFMadridCAFMadridCAFMadridCAFMadrid
Publicado: 6/4/2016 

Karl-Stephan Schneider, Karl-Stephan Schneider, Karl-Stephan Schneider, Karl-Stephan Schneider, 
Director general de Director general de Director general de Director general de 
MEWA EspañaMEWA EspañaMEWA EspañaMEWA España
Publicado: 21/7/2015 
Etiquetas: Gestión Sostenible

Sant Joan de los Abadesses es uno de los municipios adheridos a BEenerGI. Junto a los ayuntamientos de Celrà y 

Riells i Viabrea, llevó a cabo la primera licitación agrupada del programa para el suministro de energía renovable a 

partir de biomasa.

La economía de la zona también se verá beneficiada. Al promover la contratación de las 

licitaciones a través de microempresas de servicios energéticos (MESCO), se estará generando 

riqueza y empleo. El equipo de BEenerGI prevé que se crearán unos 132 puestos de trabajo.

El entorno también saldrá ganando, ya que el uso de biomasa forestal en las redes de calor 

municipales reducirá el riesgo de incendios en los bosques gerundenses. Y todo ello sin olvidar 

la contribución a los objetivos europeos del Horizonte 2020.

Archivada en: Eficiencia Energética

Etiquetada con: Biomasa, Desarrollo Sostenible, District Heating

ARTÍCULOS: EFICIENCIA ENERGÉTICAARTÍCULOS: EFICIENCIA ENERGÉTICAARTÍCULOS: EFICIENCIA ENERGÉTICAARTÍCULOS: EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENTREVISTAS: EFICIENCIA ENERGÉTICAENTREVISTAS: EFICIENCIA ENERGÉTICAENTREVISTAS: EFICIENCIA ENERGÉTICAENTREVISTAS: EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Etiquetas: Edificios Residenciales, 
Envolvente, Factura Energética

+ Más Entrevistas

Presentación de la Presentación de la Presentación de la Presentación de la 
Plataforma de Gestión Plataforma de Gestión Plataforma de Gestión Plataforma de Gestión 
Energética de Siemens Energética de Siemens Energética de Siemens Energética de Siemens 
en Gestamp Vizcayaen Gestamp Vizcayaen Gestamp Vizcayaen Gestamp Vizcaya
Publicado: 3/3/2017 
Etiquetas: Ahorro Energético, Edificios 
Industriales, Gestión Energética

AEBIOM presenta AEBIOM presenta AEBIOM presenta AEBIOM presenta 
Informe Estadístico Informe Estadístico Informe Estadístico Informe Estadístico 
Desarrollo de la Desarrollo de la Desarrollo de la Desarrollo de la 
Bioenergía en UEBioenergía en UEBioenergía en UEBioenergía en UE
Publicado: 16/11/2016 
Etiquetas: Biomasa

Madrid se convierte en Madrid se convierte en Madrid se convierte en Madrid se convierte en 
centro divulgativo de la centro divulgativo de la centro divulgativo de la centro divulgativo de la 
BiomasaBiomasaBiomasaBiomasa
Publicado: 11/11/2016 
Etiquetas: Biomasa, District Heating

+ Más TV

TV: EFICIENCIA ENERGÉTICATV: EFICIENCIA ENERGÉTICATV: EFICIENCIA ENERGÉTICATV: EFICIENCIA ENERGÉTICA

NOTICIAS: EFICIENCIA ENERGÉTICANOTICIAS: EFICIENCIA ENERGÉTICANOTICIAS: EFICIENCIA ENERGÉTICANOTICIAS: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mallorca destina 1,5 millones para la Eficiencia Energética en Mallorca destina 1,5 millones para la Eficiencia Energética en Mallorca destina 1,5 millones para la Eficiencia Energética en Mallorca destina 1,5 millones para la Eficiencia Energética en 
entidades localesentidades localesentidades localesentidades locales
Publicado: 11/8/2017 Etiquetas: Ahorro Energético, Financiación

Iberdrola ya cubre a todos sus clientes residenciales del corte de Iberdrola ya cubre a todos sus clientes residenciales del corte de Iberdrola ya cubre a todos sus clientes residenciales del corte de Iberdrola ya cubre a todos sus clientes residenciales del corte de 
suministro energéticosuministro energéticosuministro energéticosuministro energético
Publicado: 11/8/2017 Etiquetas: Ahorro Energético, Factura Energética

Más de 51.000 escolares han participado en las actividades de Más de 51.000 escolares han participado en las actividades de Más de 51.000 escolares han participado en las actividades de Más de 51.000 escolares han participado en las actividades de 
Fundación Gas Natural FenosaFundación Gas Natural FenosaFundación Gas Natural FenosaFundación Gas Natural Fenosa
Publicado: 10/8/2017 Etiquetas: Ahorro Energético, Formación

+ Más Noticias

PATROCINIO OROPATROCINIO OROPATROCINIO OROPATROCINIO ORO

PATROCINIO BRONCEPATROCINIO BRONCEPATROCINIO BRONCEPATROCINIO BRONCE
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Garrigàs ja compta amb un nou
centre sociocultural
Oferirà tres serveis: biblioteca, menjador escolar i un espai pera gent gran

Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs, i Fermí Santamaria, vicepresident de la Diputació de Girona, durant l'acte
d'inauguració. | DiGi.

Diumenge 27 d'agost, el municipi de Garrigàs va celebrar la inauguració del centre sociocultural,
que té una superfície de 232,9 metres quadrats i està situat a la primera planta de l'edifici del
dispensari municipal. El centre es troba en una àrea on es concentren la majoria d'equipaments
del municipi: l'escola, el centre cívic, la piscina i la pista poliesportiva. L'acte va comptar amb la
participació, entre d'altres, de Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs; Fermí Santamaria, vicepresident
de la Diputació de Girona; Ferran Roqué, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà; Dolors
Quer, regidora, i Josep Masoliver, exalcalde.
 
El nou equipament està dividit en tres espais: una sala polivalent que oferirà servei de biblioteca i
també activitats participatives, com ara classes de ioga, gimnàstica per a la gent gran o tallers de
memòria; un espai d'office-menjador que serà utilitzat pels alumnes de l'escola (i que permetrà
recuperar l'aula de l'escola que fins ara es feia servir de menjador) i un espai reservat a la gent
gran. L'equipament té, a més, lavabos adaptats i un espai d'emmagatzematge. El cost de la
infraestructura ha ascendit a 103.518,68 euros i ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació
i l'Ajuntament.
 
Així mateix, està previst que a partir del 2018, el subministrament de calefacció al centre es faci
mitjançant una xarxa de calor alimentada per una caldera de biomassa que també distribuirà aigua
calenta a l'escola, el dispensari, el centre sociocultural i el centre cívic. Aquesta caldera, que
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funcionarà amb estella forestal, substituirà el subministrament actual, que s'està fent amb fons
d'energies no renovables com el gasoil i l'electricitat. Aquesta inversió es realitzarà amb el suport
econòmic del programa «Beenergi» de la Diputació de Girona i l'Ajuntament.
 
Abans de la inauguració va tenir lloc, al centre cívic del municipi, un reconeixement i homenatge a
Josep Masoliver i Subirós, que va ser alcalde del municipi durant 18 anys, i la presentació del
projecte «GGG, Garrigàs gent guapa», en el marc del 5è espai de trobada de fotografia Mirador
Photo Garrigàs.
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El grup del PDeCAT de
Torroella de Montgrí, a
l’oposició, ha fet públic
que avui té la intenció
d’anar a l’ajuntament per
assistir al ple extraordina-
ri en què s’hauria de deba-
tre la possibilitat de fer
una consulta vinculant pel

tema de les vaquetes. El
seu portaveu, Jordi Cor-
don, entén que, tot i que el
govern, d’ERC, UPM i
L’EST, ha manifestat que
no té la intenció de fer-lo,
des del PDeCAT es conti-
nua mantenint que s’hau-
ria de celebrar per ajustar-
se a la legalitat. Cordon diu
que el seu grup ha estat co-
herent fins al final. ■

J. Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

Protesta des del
PDeCAT de Torroella

L’espai comprès entre la
residència de gent gran La
Solana i el camp de futbol
vell és el lloc elegit per
l’Ajuntament de Banyoles
per condicionar-hi un parc
per a gossos. La decisió ha
estat consensuada entre
l’equip de govern (CiU) i la

resta de grups del consis-
tori, però no es farà oficial
fins que se n’hagi parlat
amb els veïns. “És un lloc
força cèntric, ben comuni-
cat, i molta gent hi podrà
anar a peu”, manifesta el
regidor d’Urbanisme, Al-
bert Tubert. Inicialment,
el recinte es volia situar a
la vora de l’estany (en una
franja de terreny a prop de

la zona de pícnic), però la
idea finalment no va obte-
nir el consens desitjat amb
la resta del consistori, tot i
que en el seu moment s’ha-
via assegurat que sí que hi
havia acord. Com que la
zona és protegida, es va
haver de consultar la pro-
posta amb Cultura i Urba-
nisme de la Generalitat,
que no van acabar de veu-

re clar aquest emplaça-
ment. Anteriorment s’ha-
via descartat condicionar-
lo en una o dues cubetes
del parc de la Draga.

El parc, reclamat des de
fa anys per propietaris de
gossos, farà uns mil me-
tres quadrats i estarà limi-
tat per una tanca amb pals
de fusta, per tal que s’inte-
gri en l’entorn. El projecte
encara no s’ha redactat i,
per tant, a hores d’ara no
se sap quins elements con-
tindrà ni el seu cost. Tot i
així, el consistori té reser-
vats 50.000 euros del
pressupost del 2016 per
invertir-hi. ■

Nou lloc per al futur parc
de gossos de Banyoles
R. Estéban
BANYOLES

L’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners va
aprovar per unanimitat el
conveni amb la Diputació
de Girona que permetrà
instal·lar una caldera de
biomassa i xarxa de calor
per a l’escola Sant Salva-
dor d’Horta i el pavelló de
La Nòria. El projecte té un
cost de 252.471,32 euros,
i l’alcalde, Joan Martí
(ERC), va explicar que for-
mava part del programa
d’inversions d’aquest any.
“Té el cofinançament de la
Diputació i del fons Feder,
amb un 25% cadascun, i la
resta l’assumeix l’Ajunta-
ment. En realitat, supor-
tem una mica més del 50%
perquè també assumim
l’IVA”, va explicar. L’alcal-
de hi va afegir que la Dipu-
tació traurà el projecte a li-
citació, i que el conveni
que es presentava en el ple
és el mateix que es fa en
tots els ajuntaments que
col·laboren en aquest pro-
jecte.

Compromís energètic
El portaveu del PDeCAT,
Carles Roca, va avançar el
vot favorable del grup.
“Apostar per energies
renovables i noves mane-
res de beneficiar-nos de
l’energia creiem que és
molt important. Fa temps
que es parla d’aquest pro-

jecte, i instal·lar la caldera
aquí pot donar abast a di-
ferents edificis. Servirà
per tenir una primera ex-
periència, tot i que ja la te-
nim amb la piscina, i ens
ha de marcar si realment

es pot estendre a altres
centres municipals que te-
nen una despesa energèti-
ca molt important”, va
manifestar.

Joan Martí hi va afegir
que l’actuació deriva del
compromís adoptat el ju-
liol de l’any passat de fer
actuacions d’estalvi ener-
gètic i econòmic, “però
també per disminuir la
petjada de CO2 i com a po-
tencial econòmic a la nos-
tra comarca. La biomassa
és un element importan-
tíssim, i també contribu-
ïm a un cert desenvolupa-
ment econòmic.” ■

Santa Coloma aprova el
conveni per tenir una nova
caldera de biomassa
a S’instal·larà per a l’escola de Sant Salvador d’Horta i el pavelló La Nòria,
situats a poca distància entre ells a El projecte és cofinançat per la Diputació

N. Forns
SANTA COLOMA DE FARNERS

252.471
euros és el cost de
construcció de la caldera,
que finança al 50% l’Ajunta-
ment.

El ple va tenir un record per a
l’artista Josep Beulas i Reca-
sens, que va morir a la seva
residència d’Osca el 3 d’agost
passat. Beulas va néixer a
Santa Coloma de Farners el 7
d’agost del 1921 i va ser no-
menat fill predilecte de Santa
Coloma el 1983. El ple va re-
cordar la intensa relació afec-
tiva i artística de Beulas amb
la capital de la Selva.
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La xifra

Tots els grups van donar suport al conveni amb la Diputació ■ AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA
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Un record per a
l’artista Josep
Beulas


