
PEP T. RIUDELLOTS

■ Dos quilòmetres i cent metres
d’asfalt que constitueixen la per-
llongació de l’Eix Transversal (C-
) ins a Riudellots de la Selva,
una carretera comarcal estreta (
metres d’amplada i , de voral a
banda i banda); planera (el pen-
dent màxim és del ,); d’un sol
carril per sentit i paral·lela a un ca-
rril bici que aviat serà eixamplada
i reforçada. L’anunci de la licitació
del projecte es va publicar el  de
desembre passat, pocs dies abans
que es complís el cinquè aniver-
sari del desboblament de l’Eix.  

25 finques afectades
Les obres, tal com especiica la
memòria tècnica,  tenen un pres-
supost d’.. euros, IVA in-
clòs, als quals s’hi afegeixen
. euros més, també IVA in-
clòs, partida que servirà per inan-
çar l’expropiació de  parcel·les
de terreny de  propietaris afec-
tades i les mesures posteriors de
correcció de l’impacte acústic.
D’aquesta manera el projecte, que
l’empresa pública Infraestructu-
res.cat ja ha posat a licitació, su-
posarà una inversió global de
.. euros. 

Sis mesos de termini
Els treballs podrien començaran
aquest mateix  i tenen un ter-
mini d’execució de sis mesos.  Les
empreses interessades en execu-
tar l’obra disposen de temps ins
al proper  de gener per presen-
tar ofertes. Amb posterioritat, el
 de febrer, la mesa de contrac-
tació que decidirà l’adjudicació de
de l’obra estudiarà els projectes

tècnics que concorrin al concurs
i el  de març següent farà el ma-
teix amb les propostes econòmi-
ques. En el disseny del projecte
constructiu, redactat pels engin-
yers Carles Giner i Javier González
i que afecta el tram comprès entre
els punts quilomètrics , i
,, s’ha tingut en compte que
els vehicles que hi circulen (.
diaris, dels quals , són pe-
sats, apunta el document) ho fan
a una velocitat màxima de  qui-
lòmetres l’hora en el tram inter-
burà i a  km/h en el segment

que discorre pel casc urbà de Riu-
dellots. «Les obres afectaran el
trànsit de divereses maneres»,
apunta la memòria: serà en la pri-
mera i tercera fase del projecte,
consistents en la construcció de
nous drenatges i en el reforç i pin-
tura de la calçada, un dels dos sen-
tits de la marxa quedarà inhabili-
tat pe la qual cosa es donarà pas
alternatiu als vehicles que circulin
per aquest tram de la C-. En
canvi, mentre duri la segona fase,
que consistirà en  l’eixamplament
de la via, el trànsit no patirà «cap

interferència». El projecte d’ei-
xamplament de la C-  va co-
mençar a caminar el maig de
, redactat pel Servei Territo-
rial de Carreteres de Girona. 

Entre dues rotondes
El març de , la Direcció Ge-
neral d’Infraestructures va orde-
nar-ne la redacció de l’estudi i, un
cop elaborat el projecte construc-
tiu, l’administració catalana ha
procedit a la licitació de les obres,
que afecten un el tram comprès
entre dues rotondes, la de l’entra-

da al municipi i la que connecta
amb l’Eix i l’autovia A- (vegeu in-
fograia), afecten terrenys que te-
nen qualiicació de sòl residencial
(els afectats pel pla parcial de Can
Mestres, que inclou inques ubi-
cades a banda i banda de la carre-
tera); també tindran afectació so-
bre sòl urbà, terrenys no urbanit-
zables i inques rústiques. En la
primera fase del projecte s’abor-
daran els moviments de terres,
que obligaran a remenar . m

de sorra, que es reutilitzaran per
aixecar diversos terraplens.

�La Generalitat licita el projecte, que s’adjudicarà aquesta primavera i tindrà un termini d’execució de 6 mesos  �Les obres
no obligaran a tallar la via, però en fases puntuals un dels carrils quedarà inutilitzat i caldrà donar pas alternatiu als vehicles

Inversió de 2,17 milions per eixamplar i
reforçar dos quilòmetres de C-25 a Riudellots

Comarques
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DdG CELRÀ

■ Han començat les obres d’ins-
tal·lació d’una xarxa de calor a
partir de biomassa als ediicis mu-
nicipals de la Fàbrica de Celrà, va
informar, ahir, l’Ajuntament, un
projecte que es inança a partir
d’una subvenció pública de
. euros –que es detinaran a
la compra i la instal·lació del nou
sistema de calefacció–  i amb una
altra de . –partida que servi-
rà per a la motorització de la xar-

xa– de la Diputació de Girona.
L’Ajuntament va optar a aquestes
subvencions amb l’objectiu de
«millorar l’eiciència energètica
de les instal·lacions municipals i
reduir les emissions de CO». La
biomassa que es farà servir per es-
calfar aquestes dependències, va
precisar el consistori, serà «de
proximitat», ja que provindrà de
les Gavarres. L’Ajuntament, així,
busca «afavorir el consum» de
productes elaborats per empreses
del territori i, alhora, «contribuir
a la reducció del risc d’incendi»
als boscos del massís.

A través del Pla d’Acció d’Ener-
gia Sostenible, la corporació ha
efectuat diverses inversions per
millorar l’eiciència energètica

dels equipaments municipals. El
grau de compliment del pla se si-
tua en el , segons dades de
l’Ajuntament; en termes d’estal-
via energètic la proporció se situa
en el , de la previsió que
l’equip de govern va fer per a l’ho-
ritzó .  

El ple municipal del  de setem-
bre de  va acordar encarregar
a la Diputació de Girona la gestió
de la contractació agregada de la
compra i instal·lació d’una xarxa
de calor amb biomassa als ediicis
municipals següents: la bibliote-
ca, el Centre Cultural La Fàbrica,
el Centre Cívic i l'Ajuntament, per
substituir les calderes de gas na-
tural actuals. L’ens provincials va
rebre la proposta d’onze empre-

ses. La mesa de contractació, des-
prés de valorar totes les propostes,
va proposar adjudicar el contracte
a l’empresa WATT Energia, que va
obtenir la màxima puntuació:

, dels  punts. El pressu-
post base de la licitació era de
., euros i l’empresa
guanyadora es va adjudicar el
contracte per .,.

Celrà escalfarà la Fàbrica amb
biomassa produïda a les Gavarres
�L’Ajuntament comença la
instal·lació d’un nou sistema
de calefacció més ecològic a
les dependències municipals

El complex de la Fàbrica de Celrà aplega diverses dependències. DdG

PROJECTE DE MILLORA DE LA C-25
�TRAM COMPRÈS ENTRE ELS PUNTS QUILOMÈTRICS 238 I 240,1 (RIUDELLOTS DE LA SELVA)
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250 METRES

de tanques de protecció

per a motoristes

� El projecte constructiu de
millora dels dos quilòmetres i
escaig de la carretera C-25 a
Riudellots de la Selva preveu
la instal·lació d’una barrera de
protecció de motociclistes en
una corba «de radi inferior a
250 metres» i en la qual la ve-
locitat màxima permesa és de
60 km/h. Es tracta, en princi-
pi, de l’únic segment de via on
es col·locaran aquests tipus de
proteccions, ja que en la resta
del traçat els redactors del
projecte no ho consideren ne-
cessari.  

Diputació de Girona
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RIPOLL| J.E.

Aquest dilluns es va donar el 
tret d’inici al canvi de la infra-
estructura elèctrica i mecànica 
dels ascensors que connecten el 
centre de Ripoll amb el barri de 
Sant Pere. Les tasques, en una 
primera fase, s’estan centrant 
en l’elevador de la part alta. Una 
intervenció que s’allargarà entre 
quatre i cinc setmanes, tal com 

ha detallat el regidor d’Enti-
tats, Associacions, Obres, Ser-
veis i Noves Tecnologies, Jordi 
Gumí. Durant aquest període 
es procedeix a retirar el vell i es 
renovarà la cabina i la mecànica 
de la infraestructura, que en els 
darrers anys havia comportat 
nombroses incidències. 
Un cop finalitzada la instal·lació 
d’aquest nou ascensor, es farà el 
mateix procés amb l’elevador 

de la part baixa amb un termini 
d’execució similar. 
El cost d’aquesta intervenció 
volta els 65.000 euros i ha estat 
adjudicat a Orona. Aquesta em-
presa, a més, s’encarregarà del 
manteniment. D’aquesta ma-
nera es vol evitar que s’hi ha al-
guna incidència, el servei quedi 
interromput durant alguns dies 
com fins ara. 
Per tal d’evitar molèsties a les 

S’inica el procés de renovació dels ascensors d’accés al barri de Sant Pere de Ripoll

Ja estan en marxa les obres de rehabilitació 
del pavelló de Campdevànol Mercè Guix 

Aquest és l’aspecte que presentarà el pavelló campdevanolenc

La intervenció permetrà ade-
quar a la legalitat l’equipament i 
fer-ne una posada al dia. La vo-
luntat és obrir el pavelló esportiu 
a la ciutadania i, per aquest mo-
tiu, l’entrada al recinte passarà a 
situar-se a la cara sud de l’equi-
pament. Així mateix, es preveu 
que l’accés d’esportistes i afici-

onats sigui separat, a diferència 
de com està pensat actualment. 
Es construiran 6 mòduls, amb 
capacitat cadascun d’aproxima-
dament 20 persones, destinats 
a vestidors per a incrementar la 
capacitat esportiva del pavelló 
campdevanolenc. Pel que fa a la 
pista, es preveu ampliar-la fins a 

CAMPDEVÀNOL | Judith Espert

Les obres de rehabilitació del pa-
velló Mercè Guix de Campdevà-
nol ja han entrat en la seva fase 
d’execució. El passat 3 de gener 
es van rubricar l’acte de replan-
teig per tal de donar inici a l’obra 
i, per tant, ara s’obre un període 
estipulat en 8 mesos per tal de 
donar compliment a la renova-
ció completa de l’equipament 
esportiu. 
Des de fa uns mesos, el pave-
lló no acull cap activitat. Una 
qüestió que facilita que «es pu-
guin atendre a l’hora diferents 
obres», explica l’alcalde Joan 
Manso, com les que afecten el 
teulat, els vestuaris o la matei-
xa pista del pavelló. El termini 
pactat podria finalitzar l’agost 
d’aquest 2018, tot i que des de 
la corporació no descarten que 
es pugui reduir perquè «les em-
preses són les primeres inte-
ressades en executar-ho en un 
termini menor perquè els ge-
nera més facilitat econòmica», 
detalla Manso. 

Dijous, 11 de gener de 2018
EL RIPOLLÈS

AJ. CAMPDEVÀNOL

JUDITH ESPERT

les mides reglamentàries, la qual 
es realitzarà amb resines. 
En referència a les grades, s’eli-
minaran les del sector de llevant. 
Al cantó oposat es reduirà l’àrea 
actual, però s’ampliarà el nom-
bre de seients fins a una capaci-
tat de gairebé dues-centes perso-
nes, tot i que només dos terços 
d’aquestes podran veure l’activi-
tat esportiva assegudes. 
Un dels principals canvis afecta-
rà al bar, actualment situat a la 
segona planta de l’equipament, 
ja que passarà a construir-se 
just a l’entrada del recinte, en-
tre el pavelló i el camp de futbol. 
D’aquesta manera es vol conce-
bre l’àrea esportiva com un tot, i 
no com a elements separats. Per 
tant, l’espai de restauració actu-
arà com a nexe d’unió entre ells. 
Estarà situat a la mateixa cota 
que el camp del Campdevànol. 
La voluntat és que a la segona 
planta s’hi pugui accedir tant per 
unes escales com per un ascen-
sor i d’aquesta manera aconse-
guir que l’equipament sigui un 
pavelló adaptat a tots els públics. 

Tot plegat, es durà a terme per 
esmenar les deficiències actuals 
que fan referència tant a la falta 
d’aïllament com al poc control 
de ventilació. I, també, són con-
seqüència de la manca de plani-
ficació a l’hora de dur a terme les 
diferents modificacions que ha 
patit al llarg del temps. 
Així doncs, es pretén habilitar un 
pavelló del «segle XXI» tot i que 
no es tornarà a fer des de zero, 
ja que «amb un pressupost 
d’un milió d’euros no es fa un 
pavelló nou». Permetrà l’actua-
ció, en definitiva, i «fer una re-
forma important» que permeti 
encarar els anys vinents «d’una 
manera més adequada al marc 
legal i, sobretot, legalitzat». El 
pressupost per la rehabilitació 
del pavelló Mercè Guix prové, en 
gran part (75%), del Pla de Bar-
ris. Així mateix, també hi ha la 
col·laboració de la Diputació de 
Girona, la qual finança, a través 
de fons FEDER, la caldera de 
biomassa que donarà escalf a 
l’equipament. La resta se’n farà 
càrrec la corporació municipal. 

nombroses persones que uti-
litzen diàriament aquest servei, 
l’Ajuntament ha habilitat un 
servei d’autobús extraordinari 
mentre no funcioni l’ascensor 
superior. De dilluns a diumen-
ge, hi ha un servei gratuït amb 
vehicle adaptat que comple-
menta el servei normal de 

transport urbà per accedir al 
barri ripollès. 
Els ascensors d’aquesta zona 
compleixen una funció molt 
beneficiosa i per a algunes per-
sones completament necessà-
ria, ja que permeten superar el 
desnivell important que hi ha 
entre el casc antic i Sant Pere.

SELECCIÓ DE PERSONAL

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 3, de 4 de gener de 

2018, s’han publicat les bases d’un procés selectiu per una borsa de 

treball per a cobrir necessitats temporals de personal, de la categoria 

de tècnic superior A1, amb destinació a l’oficina de XALOC a Ripoll, 

com a funcionari interí.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 19 de gener de 

2018.

Per a més informació, podeu consultar el web www.xalocgirona.cat, 

a l’apartat ofertes de treball.



El Ple de la Diputació formalitza la creació de la Xarxa
Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial

Diputaci&oacute de Girona | 23-01-2018 | 15:25

Ple de la Diputació 

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat en la sessió d'avui la formalització de la Xarxa

Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE), un grup de treball de la Xarxa de Serveis

Locals de Promoció Econòmica que té com a objectiu donar suport als ens locals públics que tenen

un espai d'allotjament empresarial. Aquest suport es concreta mitjançant un protocol d'adhesió i

interrelació, reunions tècniques, jornades de treball en xarxa per a emprenedors i empreses,

formacions, difusió i el web www.viversgi.cat. L'aprovació de la formalització ha comptat amb els

vots a favor del PDeCAT, ERC, PSC i IdS, i amb l'abstenció de la CUP.

Aprovació de les bases reguladores de subvencions a ens locals

El Ple també ha aprovat les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a ens

locals en els àmbits següents:

? L'organització d'esdeveniments de caràcter firal (vots a favor de PDeCAT, ERC, PSC i IdS, i

abstenció de la CUP).

? Estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (per

unanimitat).

? Activitats i projectes culturals de les oficines joves (per unanimitat).

? Foment de projectes culturals als museus (per unanimitat).

? Equipaments relacionats amb les noves tecnologies per a museus i col·leccions (per unanimitat).

? Realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (per

unanimitat).

Gestió de la compra agrupada per a l'eficiència energètica

El Ple ha aprovat per unanimitat gestionar la compra d'accions relacionades amb l'eficiència
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energètica de la il·luminació (interior i exterior) de nou municipis gironins. La mesura s'emmarca

en el programa «Beenergi» de la Diputació, que té l'objectiu d'agrupar les inversions en energia

sostenible dels municipis gironins per aconseguir millors condicions de contractació.

Els ajuntaments amb els quals s'ha pactat l'actuació són:

? Bellcaire d'Empordà (per substituir llums al carrer de Rajaret).

? Cervià de Ter (per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi).

? Figueres (per millorar l'eficiència de l'enllumenat interior del poliesportiu municipal).

? Fornells de la Selva (per renovar l'enllumenat públic en el sector urbà residencial de Fornells

Parc).

? Pardines (per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi).

? Port de la Selva (per rehabilitar l'enllumenat públic de la urbanització Moral i el sector 6).

? Rupià (per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi).

? Sant Julià de Llor i Bonmatí (per substituir llums per leds a la zona industrial del municipi).

? Vilablareix (per substituir integralment l'enllumenat de l'escola Madrenc i de l'Ajuntament per

leds).

Moció contra la construcció del gasoducte MIDCAT

El Ple també ha aprovat una moció proposada per la CUP contra la construcció del gasoducte

MIDCAT. La moció mostra «el rebuig al projecte MIDCAT, d'acord amb el principi de precaució

i els dubtes raonables que planteja la justificació de la construcció d'aquesta interconnexió, així

com la seva declaració com a projecte d'interès comunitari, fins que no es demostri la necessitat

real de la infraestructura i fins que no s'articuli un procés real de participació ciutadana segons el

conveni d'Aarhus».

En el text també s'especifica que s'ha manifestat l'oposició al projecte de gasoducte i que s'han

presentat al·legacions contra les diferents fases del procés administratiu, com també que s'ha

sol·licitat informació en relació amb qualsevol incidència o novetat que afecti el projecte.

Així mateix, en la moció es demana «a les administracions implicades de la Generalitat de

Catalunya que es consideri invàlida l'avaluació d'impacte ambiental per haver fragmentat el

trajecte total de la infraestructura, i que no s'aprovi el traçat perquè afecta greument els valors del

patrimoni natural i cultural, perjudicats per la infraestructura i la utilitat no demostrada del

MIDCAT com a interconnexió». També s'insta «el Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol

tràmit relatiu al projecte, atesa la manca de transparència i informació amb què s'ha declarat el

MIDCAT com a projecte d'interès comunitari», i es demana «a la Unió Europea que es facin

públics els informes de necessitat del projecte i de viabilitat econòmica i que siguin sotmesos a un

procés d'auditoria externa i independent per tal de validar-ne les conclusions».

La moció ha comptat amb els vots a favor d'ERC, PSC, IdS i CUP, i amb l'abstenció del PDeCAT.
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La Diputació de Girona crea la Xarxa
d'espais d'allotjament empresarial
La CUP critica una subvenció de 65.000 euros al Reinventa't 2017, que cobrava
250 euros per a participar-hi | S'aproven, també, les bases reguladores de
subvencions a ens locals i la gestió de la compra agrupada per a l'eficiència
energètica

Instantània del primer ple de la Diputació de Girona d'aquest 2018. | Xavier Borràs.

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat en la sessió d'avui la formalització de la Xarxa gironina
d'espais d'allotjament empresarial (XGEAE), un grup de treball de la Xarxa de serveis locals de
promoció econòmica que té com a objectiu donar suport als ens locals públics que tenen un espai
d'allotjament empresarial.

Aquest suport es concreta mitjançant un protocol d'adhesió i interrelació, reunions tècniques,
jornades de treball en xarxa per a emprenedors i empreses, formacions, difusió i el web
www.viversgi.cat. L'aprovació de la formalització ha comptat amb els vots a favor del PDeCAT,
ERC, PSC i IdS, i amb l'abstenció de la CUP que, tal com ha dit el diputat Lluc Salellas, "caldria
acompanyar la proposta amb un pla més clar".
 
Aprovació de les bases reguladores de subvencions a ens locals

El ple també ha aprovat les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a
ens locals en els àmbits següents:

&mdash; L'organització d'esdeveniments de caràcter firal (vots a favor de PDeCAT, ERC, PSC i
IdS, i abstenció de la CUP).
&mdash; Estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (per
unanimitat).
&mdash; Activitats i projectes culturals de les oficines joves (per unanimitat).
&mdash; Foment de projectes culturals als museus (per unanimitat).
&mdash; Equipaments relacionats amb les noves tecnologies per a museus i col·leccions (per
unanimitat).
&mdash; Realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (per
unanimitat).

Pàgina 1 de 2
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Gestió de la compra agrupada per a l'eficiència energètica

El Ple ha aprovat per unanimitat gestionar la compra d'accions relacionades amb l'eficiència
energètica de la il·luminació (interior i exterior) de nou municipis gironins. La mesura s'emmarca
en el programa «Beenergi» de la Diputació, que té l'objectiu d'agrupar les inversions en energia
sostenible dels municipis gironins per aconseguir millors condicions de contractació.
Els ajuntaments amb els quals s'ha pactat l'actuació són:
&mdash; Bellcaire d'Empordà (per substituir llums al carrer de Rajaret).
&mdash; Cervià de Ter (per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi).
&mdash; Figueres (per millorar l'eficiència de l'enllumenat interior del poliesportiu municipal).
&mdash; Fornells de la Selva (per renovar l'enllumenat públic en el sector urbà residencial de
Fornells Parc).
&mdash; Pardines (per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi).
&mdash; Port de la Selva (per rehabilitar l'enllumenat públic de la urbanització Moral i el sector 6).
&mdash; Rupià (per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi).
&mdash; Sant Julià de Llor i Bonmatí (per substituir llums per leds a la zona industrial del municipi).
&mdash; Vilablareix (per substituir integralment l'enllumenat de l'escola Madrenc i de
l'Ajuntament per leds).

Crítica de la CUP a una subvenció de 65.000 euros al Reiventa't 2017

En relació a aquestes i altres subvencions i a l'hora dels precs i preguntes, el diputat de la CUP,
Lluc Salellas, ha blasmat el fet per a ell "de manca de tacte i hipocresia política" que mentre s'és
molt estricte en les ajudes i subvencions als municipis, en camps de prou gruix com habitatge,
mercats, joventut&hellip;, per contra "donem 65.000 euros a l'Associació espanyola de Directius
per a l'organització a Girona de la jornada Reiventa't 2017, per cobrir-ne el 65% del cost total".
Salellas no considera adequada aquesta mena de subvencions, que, a més, cobren un tant per
participant. Per a vuit hores, de les 9 del matí a les 5 de la tarda, "entrar-hi costava 250 euros
més IVA per cap".

Salellas també ha preguntat quin benefici en treien les comarques gironines de subvencions de
80.000 euros per al Fòrum Gastronòmic, una empresa privada a la qual se li cobreix el 32,12% del
cost total de l'esdeveniment, o de 29.000 euros al Patronat de Turisme (que ja rep 6 milions
d'euros del pressupost), en una subvenció nominativa per a la Fira Mercat de Mercats 2017 per
cobrir-ne 77% del cost total, "quan als municipis només se'ls dóna el 50% per a les fires.

El president de la Diputació, Pere Vila, li ha respost a Salellas si és no anava als plens, ja que
aquesta i altres subvencions a entitat privades havien estat pressupostades i que, en tot cas, ja
eren heretades i no s'havien judicat fins ara.
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La Diputació subvenciona el nou
enllumenat a la Roureda de la Canya
S'hi han substituït tots els fanals

A primer terme, un dels nous fanals instal·lats a la Roureda. | @santjoanfontsaj.

Aquesta setmana ha finalitzat la substitució d'enllumenat de la zona de la Roureda de la Canya, al
terme municipal de Sant Joan les Fonts.

La intervenció ha estat subvencionada en part per la Diputació de Girona i ha consistit en
la substitució total dels fanals del sector per a millorar-ne l'eficiència energètica i evitar, també, la
contaminació lumínica.
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La regidora de Serveis Socials i l’alcaldessa (dreta) al nou CDA. C. MOLONS

ACN/DdG FIGUERES

■ L'Ajuntament preveu obrir en
les properes setmanes les noves
dependències dels Serveis Socials
al carrer Sant Pau. Les obres ja es-
tan acabades i l'equipament no-
més està pendent del mobiliari.
L’alcaldessa Marta Felip ha expli-
cat que properament instal·laran
una pilona hidràulica al carrer Es-
coles que paciicarà aquest tram

per evitar l'acumulació de vehi-
cles que s'hi aturen per recollir ali-
ments. 

També ha posat en marxa el
nou Centre de Distribució d'Ali-
ments (CDA) del carrer Escoles.
L'equipament, que gestiona Càri-
tas, permet emmagatzemar en un
únic espai més de  palets de
productes bàsics, més del doble
de la capacitat que tenien ins ara.

Figueres obrirà al maig el nou
espai de Serveis Socials

ACN/DdG FIGUERES

■Figueres ha tancat l'exercici de
 amb xifres positives. El ro-
manent de tresoreria de l'any
passat se situa en els , milions
d'euros positius, , milions més
que el . L'alcaldessa, Marta
Felip, va remarcar durant la pre-
sentació de les xifres que en els
darrers set anys s'han recuperat
 milions d’euros. I és que l'any
, el romanent es trobava en
números negatius, amb més de 
milions. 

Des del  l'import ha anat
remuntant dels  milions ins a
sobrepassar els   el . Felip ha
assegurat que es tracta de xifres
positives que permetran seguir

fent inversions sostenibles. Tam-
bé ho avala la reducció de l'en-
deutament, que l'any passat se si-
tuava al .. Aquesta situació
els permetrà continuar fent prés-
tecs. Felip ha insistit que l'any
passat va ser un any d'inlexió per
la diicultat d'aprovar els pressu-
postos però que aquest  la si-
tuació s'ha normalitzat. Entre al-
tres dades, ha destacat també que
l'estalvi net se situa en els , mi-
lions d’euros. Tot plegat, ha dit, es
fruit de la «correcta confecció del
pressupost equilibrant ingressos
i despeses». 

L'alcaldessa, però, ha dit que
malgrat les dades positives, el
consistori necessita incrementar
els ingressos corrents que gene-
ren els impostos. En aquest sen-
tit, ha dit que els «alarmen» les
propostes «populistes» que plan-
tegen la rebaixa de l'IBI. «S'ha de
ser realista», ha remarcat el regi-
dor d'Hisenda, Jordi Masquef. 

Figueres liquida el
pressupost del 2017 amb
5,6 milions de romanent 
�L'Ajuntament tanca l’any
amb xifres positives i ha
aconseguit reduir
l'endeutament fins al 48,35%

DdG ROSES

■ L’Ajuntament de Garrigàs dis-
posarà d’una caldera de biomassa
que donarà servei a diversos equi-
paments municipals amb la vo-
luntat de seguir apostant per a la
millora de l’eiciència energètica i
reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle. Suposarà una
inversió de ., euros i el
projecte està coinançat  per la  Di-
putació de Girona. 

La instal·lació servirà per sub-
ministrar en xarxa, calefacció i ai-
gua calenta als ediicis de l’escola
municipal, el centre sociocultural
i el centre cívic del municipi i es
preveu poder-se executar durant
els mesos d’estiu. 

Els diferents ediicis públics be-
neiciats per aquest projecte te-
nen actualment com a font
d’energia el gasoil i l'electricitat,
creant dependència de tipus
d'energia no renovables. 

Garrigàs millora
l’eiciència
energètica de tres
equipaments
municipals

ANNA FONT LLANÇÀ

■ Ni blanc ni negre. Els militants
del PSC de Llançà no han pres cap
decisió sobre si es queden al go-
vern o passen a l’oposició. L’as-
semblea celebrada ahir al vespre
havia de servir per copsar l’opinió
de les bases del partit en l’àmbit
local i veure per quin escenari es
decantaven després que el PDe-
CAT trenqués el pacte.

La reunió es va tancar sense cap
decisió referent al paper dels so-
cialistes al govern municipal i es
donen una setmana de marge per
copsar l’opinió de la ciutadania i
tornar-se a reunir per prendre la
decisió deinitiva. 

«No volem allargar aquesta si-
tuació d’inestabilitat i d’agonia, li
hem de posar i ja sigui sortint o
continuant», ha dit el cap de llista
socialista, Francesc Guisset. El
partit prendrà la decisió passada
la Setmana Santa i abans que se
celebri el proper ple previst per al
 d’abril. «Abans d’emetre cap vo-
tació i per estar segurs que sabem
gestionar aquesta segona crisi vo-
lem parlar amb els veïns» va dir. 

L’assemblea va servir per inter-
canviar opinions sobre la decisió
del PDeCAT i «desfogar-se». I és
que «els militants no entenen com
s’ha pogut incomplir un pacte sig-
nat per un president de la Diputa-
ció», diu Guisset. 

Un dels neguits dels socialistes
en cas que marxessin del govern

és la continuïtat de projectes pen-
dents com la residència per la
gent gran, la comissaria o la bi-
blioteca. 

El cap de llista socialista, Fran-
cesc Guisset, havia de ser alcalde
el proper  de març, però l’as-
semblea del PDeCAT va decidir
aquest dimarts incomplir l’acord.
El relleu entre l’alctual alcalde
Pere Vila (PDeCAT) i Guisset no
es farà. 

Tot i això, els demòcrates van
votar amb el  dels vots man-
tenir-los al govern de tal manera
que conservarien les competèn-
cies municipals actuals i el govern

mantindria la majoria amb set re-
gidors ( del PDeCAT i  del PSC).
Guisset assumeix Hisenda i Urba-
nisme i la regidora Sílvia Barris
està al capdavant de Benestar i Fa-
mília, Salut, Dona i Paisatge urbà. 

En saber-se la notícia, Guisset
es va mostrar «trist i decebut» i do-
nava per trencat el pacte de go-
vern amb el PDeCAT, pel qual
s’havien repartit l’alcaldia. Mal-

grat que els demòcrates al·leguen
que la relació amb els dos regidors
del PSC «és molt bona», el trenca-
ment del pacte es deu «a les sigles
que representen», atès el context
polític català. 

En els últims tres anys, el PSC
de Llançà ha viscut dos pactes,
dos incompliments i una moció
de censura.  Primer va ser ERC,
amb qui havia format govern amb

APL sumant sis dels tretze regi-
dors de Llançà impedint que Pere
Vila fos alcalde malgrat haver
guanyat les eleccions municipals.
Els republicans els van expulsar
del govern i això va donar opcions
a Pere Vila per recuperar l’alcal-
dia, que va acabar presentant jun-
tament amb el PSC una moció de
censura contra Esquerra a canvi
de repartir-se l’alcaldia. 

El PSC de Llançà no es mulla
�La militància socialista del municipi es va reunir ahir per valorar si es queden al govern amb el PDeCAT o passen a l’oposició
�L’assemblea no va votar cap dels dos escenaris i s’ajorna la decisió una setmana per copsar l’opinió de la ciutadania 

La XiFRa

5 REGIDORS

del PDeCAT governarien
en minoria a Llançà
� Si el PSC finalment marxa
del govern, Pere Vila haurà
d’afrontar una nova etapa en
minoria. Només compten amb
cinc dels tretze regidors del
ple i el pacte amb els socialis-
tes els garantia l’estabilitat
 governamental. 

Francesc Guisset (esquerra) i Pere Vila (dreta) en la presentació del pacte de govern l’any passat. ACN
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Borrassà ha pres la deter-
minació de connectar la
seva xarxa de distribució
d’aigua a la canonada de
xarxa de Figueres amb
l’objectiu de solucionar el
problema de la presència
de nitrats i resoldre el dèfi-
cit hídric de 365,75
m³/dia d’aigua que podria
afectar el municipi segons
preveia el pla director
d’abastament d’aigua po-
table.

La necessitat de millo-
rar les condicions de la
xarxa de subministra-
ment d’aigua potable del
poble ha impulsat l’Ajun-
tament de la població a en-
carregar un projecte a
l’empresa ABM, que és el
tràmit que s’acaba d’apro-
var ara fa pocs dies.

El pla preveu fer la con-
nexió amb un sistema
d’impulsió que garanteixi
un cabal suficient per su-
perar el dèficit hídric esti-
mat i garantir una aigua
lliure de nitrats.

El nou traçat previst
permetrà fer el subminis-
trament directe al dipòsit
d’abastament de Borrassà
i alhora possibilitarà ga-
rantir futurs subministra-

ments a les poblacions
properes.

Aquest nou recorregut
connectarà directament
la xarxa de subministra-
ment de Figueres a l’altura
del Pont del Príncep i, a
través de la carretera que
porta a Santa Llogaia i a
les Forques (Vilafant), es
desviarà cap al camí que
uneix Santa Llogaia amb
Borrassà fins a la carrete-
ra de Vilafant i que pot
connectar amb el dipòsit,
passant per camins rurals
que transcorren pel nord
del nucli urbà.

El pressupost del pro-
jecte és de 672.730 euros,
una xifra que el consistori
que presideix Ferran Ro-
quer preveu que l’Ajunta-

ment financi gràcies a una
subvenció de la Diputació,
que està demanada, uns
diners que complementa-
ran la xifra d’ajut que hi
posarà l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA).

Es dona el cas que el no-
vembre passat Borrassà
va posar en funcionament

una planta de desnitrifica-
ció pionera a Catalunya,
basada en una patent des-
envolupada per l’empresa
Hydrokemós, de Torelló, i
en la tecnologia d’electro-
desnitrificació: mitjan-
çant corrent i un tracta-
ment electroquímic, els
nitrats presents a l’aigua

es transformen en un
100% en gasos (nitrogen i
oxigen), sense generar
cap mena de residus. Hy-
drokemós rebaixa aquest
índex fins a uns 45 ppm.
La planta tracta 100
m³/dia d’aigua, tota l’ai-
gua de consum del munici-
pi. ■

a Vol resoldre el
dèficit hídric futur i el
problema de nitrats
actual de l’aigua

Joan Puntí
FIGUERES

Borrassà es connectarà a la
xarxa d’aigua de Figueres

La planta d’electrodesnitrificació instal·lada fa gairebé mig any ■ E.C.

L’Ajuntament de Darnius
ha iniciat la tramitació
d’un pla de renovació de
l’enllumenat públic per al
municipi que, a banda de
millorar i uniformitzar les
instal·lacions, haurà de
suposar un estalvi impor-
tant per a les arques muni-
cipals, ja que es preveu un
estalvi energètic anual
d’un 73%.

Per dur-ho a terme
l’Ajuntament ha posat a li-
citació un contracte mixt
de “subministrament,
obra i serveis per a la millo-
ra de l’eficiència energèti-
ca de l’enllumenat” del po-
ble per un import total de
315.384,37 euros. El con-
tracte tindrà una durada
de deu anys i les empreses
proveïdores de serveis que
responguin a la licitació
s’hauran de fer càrrec del
conjunt del projecte: ins-
tal·lació, subministra-

ment i servei d’atenció, in-
cloent-hi una clàusula de
garantia de l’estalvi gene-
rat.

En el dia d’avui Darnius
disposa de 239 punts de
llum: un estudi previ al

projecte planteja la substi-
tució de 204 làmpades,
que equival a substituir el
84% de les instal·lacions
actuals. Si es duen a terme
totes les mesures proposa-
des, es preveu que la po-
tència instal·lada es redui-
rà més d’un 65%, amb un
estalvi energètic anual de
prop d’un 73%. Des del
punt de vista econòmic
l’estalvi total anual se si-
tuaria en 10.981 euros,
sumant l’estalvi energètic
(83.729 kWh i un import
de 8.403 euros) i l’estalvi
associat a la reducció de la
potència instal·lada
(2.578 euros).

Tecnologia obsoleta
“Teníem unes instal·la-
cions antigues amb llums
de tecnologia de mercuri
que en el dia d’avui ja que-
den molt obsoletes. Ho
canviarem per la tecnolo-
gia led, que és molt més
eficient”, explica Josep
Madern, alcalde de Dar-

nius. Del conjunt de les
instal·lacions d’enllume-
nat del poble, només hi ha
una petita part que es va
renovar fa tres o quatre
anys. A banda, amb el pro-
jecte que l’Ajuntament ha
posat a licitació també se-
rà l’oportunitat d’unificar
instal·lacions i tecnologies
de l’enllumenat, que ara
són diverses. L’altre aspec-
te que destaca l’alcalde, Jo-

sep Madern, és que el pro-
jecte que es posa a licitació
es finançarà sol: “És un
contracte a deu anys, cal-
culant que l’estalvi pagarà
la inversió, sense haver de
recórrer a cap préstec ni
augmentar quotes.”

El contracte que s’ha po-
sat a licitació inclou una
clàusula amb la qual l’em-
presa licitadora es com-
promet a complir els objec-

tius d’estalvi de l’Ajunta-
ment. Per tirar-ho enda-
vant l’Ajuntament també
s’ha beneficiat d’una sub-
venció del Feder d’uns
30.000 euros, i la Diputa-
ció de Girona ha contribuït
en la part tècnica per a
l’elaboració de l’estudi
previ. Madern confia que
abans de l’estiu les noves
instal·lacions siguin opera-
tives. ■

Darnius tindrà
enllumenat nou
abans de l’estiu

Esteve Carrera
DARNIUS

a L’Ajuntament ha posat a licitació la renovació de les
instal·lacions a Es preveu un 73% d’estalvi energètic

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

La frase

10.981
euros és l’estalvi anual que
preveu l’Ajuntament un cop
hagin renovat el servei i les
instal·lacions d’enllumenat.

“L’estalvi realitzat ens
ha de permetre
finançar el projecte
sense recórrer a cap
préstec”
Josep Madern
ALCALDE DE DARNIUS

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

La xifra

Es preveu substituir el 84% de les instal·lacions d’enllumenat actuals ■ JOAN PUNTÍ



ra, d’origen gambià i establerta a
la ciutat des de fa anys, que ara
conia poder optar a un lloguer
social abans de la nova data límit
que el jutjat ha ixat per fer-la fora
de l’habitatge que ocupa: el  de
juliol.   

Una quarantena d’integrants
de la PAH es van concentrar ahir
al migdia davant el número  del
carrer Lleida, a l’espera que arri-
bés la comitiva judicial per execu-
tar un desnonament que, ins lla-
vors, no havien aconseguit aturar.
L’hora prevista era dos quarts d’,
però la delegació judicial va arri-
bar cap a tres quarts de  quan, tal
com va explicar un membre de la
PAH de Banyoles, Kike Cagni, va
acceptar a donar el termini mà-
xim de dos mesos i mig per nego-
ciar una solució. 

Durant aquest temps, Cagni va
remarcar que seguiran de prop les
gestions de l’àrea de Serveis So-
cials municipals per tramitar la
Renda Garantida de Ciutadania
de Tunkara, amb l’objectiu que
pugui accedir a la Taula d’Emer-
gència d’Habitatge i, així, a un llo-
guer social. Alhora, va dir que re-
cordaran als  grups polítics locals
el compromís d’ajuda que van
transmetre a la plataforma al inal
del ple celebrat dimarts; tot i que
també van recomanar que tornés
a la casa on estava abans d’ocupar
el pis.

Fins al maig de , Bintou
Tunkara i quatre dels seus ills  –el
cinquè va néixer després– vivia
amb una altra família, formada

per cinc persones més, en un ha-
bitatge de tres habitacions. Unes
condicions complicades, tal com
va explicar Cagni –qui va especi-
icar que el cap de l’altra família és
el pare dels seus ills– que la van
portar a «apoderar-se i recuperar
un pis del BBVA buit des de fa
temps».

Al llarg dels dos anys següents,
la PAH va intentar negociar un llo-
guer social per a la dona, però la
suspensió de la Llei contra els des-
nonaments per part del Tribunal
Constitucional ho va impedir. A
més, l’integrant de la plataforma
va lamentar que l’Ajuntament no
hagi facilitat l’entrada de la dona
a la Taula d’Emergència d’Habi-
tatge «perquè –va resumir– no
compleix els requisits, no té els in-
gressos suicients per pagar un
lloguer social i ha ocupat un pis,
encara que sigui per necessitat».

La Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca de Banyoles manté la
reivindicació que l’Ajuntament
multi els bancs amb pisos deso-
cupats. La política municipal, en
canvi, s’ha centrat en la negocia-
ció amb les entitats bancàries per-
què cedeixin els habitatges buits
per a una borsa de lloguer social. 

Sense ocupar pisos
Respecte a la situació de Bintou
Tunkara, el regidor d’Habitatge de
l’Ajuntament de Banyoles, Jordi
Congost, va explicar a Ràdio Ban-
yoles que el consistori intervé
sempre que la persona afectada
estigui en el circuit dels Servies
Socials i no hagi ocupat cap pis.
Congost, amb qui aquest diari no
va poder contactar, també va con-
siderar a la mateixa emissora mu-
nicipal que el pare dels ills de
Tunkara se’n pot fer càrrec.

Comarques
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La comissió judicial posposa el desallotjament
fins al 18 de juliolEs tramitarà la Renda
Garantida perquè pugui accedir a un lloguer social

La PAH de Banyoles
evita el desnonament
d’una mare amb cinc
ills menors

Bintou Kuntara observa els
integrants de la PAH des del replà
del bloc de pisos on viu.
PERE DURAN/NORD MEDIA

DdG CORNELLÀ DEL TERRI

■ La xarxa d’enllumenat públic de
Cornellà del Terri s’està substituint
per sistemes que permeten reduir el
consum elèctric i millorar l’eiciència
energètica del municipi. Aquest any,
se substituiran  lluminàries de va-
por de sodi per unes altres LED, una
actuació pressupostada en .,
euros que, segons ha informat
l’Ajuntament, representarà un estal-
vi del , respecte el consum ac-
tual i de . quilos de CO a
l’any.

El , la Diputació de Girona va
atorgar una subvenció de .,
euros a Cornellà del Terri, dins el
programa «Del Pla a l’Acció» per a la
renovació de l’enllumenat públic,

amb  llumereres de tecnologia
LED, el que suposa un estalvi ener-
gètic del , i equival a . qui-
los de CO estalviats a l’any. El Con-
sistori va especiicar que el retorn
previst de la inversió total –de
., euros– serà de , anys.
El govern local va afegir que cal tenir
en compte que s’incrementa el nivell
d’il·luminació, que és deicient en
molts punts, i l’índex de reproducció
cromàtica. Aquest projecte s’em-
marca en diferents accions promo-
gudes per aquest Ajuntament del Pla
de l’Estany al llarg dels últims anys.

Cornellà del Terri renova
l’enllumenat públic per
reduir el consum elèctric

El municipi substituirà 61
lluminàries de vapor de sodi
per d’altres LED el 2018 i
suposarà un estalvi del 74,10%

DIARI DE GIRONA

Un dels llums substituïts. 

DdG GIRONA

■El Col·legi Oicial de Treball Social
de Catalunya (TSCAT) ha reconegut
la trajectòria professional de qui en
va ser la degana ins el , Núria
Carrera i Comes (Ribes de Freser,
) amb una de les tres medalles
d’or que va entregar dimarts. Les al-
tres dues van ser pel treball social re-

alitzat per la docent Teresa Aragonès
Viñes i per la defensa dels drets so-
cials de l’ONG Proactiva Open Arms
salvant vides al Mediterrani. El
TSCAT ha celebrat la novena edició
del lliurament de Medalles d’Or al
treball social, que ha incorporat una
nova categoria, la que reconeix la de-
fensa dels drets. Núria Carrera, de-
gana del Col·legi entre  i , i
Teresa Aragonès, docent i supervi-
sora en Treball Social i Serveis So-
cials i membre de la Revista de Tre-

ball Social (RTS), van rebre, respec-
tivament, la Medalla d’Or a la Tra-
jectòria Professional i a la Signiica-
ció del treball social en el moment
actual. 

La trajectòria de la ripollesa Núria
Carrera es va iniciar com a docent a
l’Escola Universitària de Treball So-
cial i l’Escola de Treball Social de
l’ICESB. Després, va treballar en
l’àmbit de la intervenció comunità-
ria a Badia del Vallès i el barri del Car-
mel de Barcelona. També va ser re-
gidora d’aquesta ciutat entre  i
, pel PSC.

El Col·legi Oicial de Treball Social
distingeix la ripollesa Núria Carrera

L’ens entrega tres Medalles
d’Or a la professional nascuda
a Ribes de Freser, a Teresa
Aragonès i l’ONG Open Arms

Els guardonats, amb Núria Carrera al centre, aixecant un ram. TSCAT

PILI TURON BANYOLES

■La intervenció de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
de Banyoles va evitar ahir el des-
nonament d’una mare amb cinc
ills menors a càrrec seu i sense in-
gressos que viu en un pis buit, pro-
pietat d’una entitat bancària –el
BBVA. Es tracta de Bintou Tunka-
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