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Sorpresa a les preinscrip-
cions escolars a Olot. N’hi
ha hagut més de les previs-
tes i amb aquestes dades a
la mà el regidor d’Educa-
ció, Josep Berga, i els tèc-
nics municipals d’Educa-
ció de l’Ajuntament d’Olot
defensaran la línia que
preveu eliminar el depar-
tament del ram a P3 de
l’escola Malagrida. Ense-
nyament n’ofereix 22 i hi
ha 41 preinscripcions.

L’anunci de la supressió
d’aquesta línia per la pre-
visió de la davallada de
preinscripcions en el con-
junt de la ciutat va provo-
car fa un parell de mesos la
indignació d’un grup de
pares que volien optar per
educar els seus fills en
aquest centre. Són majori-
tàriament famílies del nu-
cli antic, que es van mani-
festar indignades perquè,
si volien evitar desplaçar
els fills a escoles d’altres
zones, havien d’optar per
alguna de les concertades
que hi ha a prop del lloc on
viuen. Criticaven, a més,
que cap de les línies

d’aquestes escoles perilla-
ven a diferència de les de
les públiques.

Ara la truita s’ha girat, i
Josep Berga ha avançat
que tenen arguments de
pes per evitar que l’escola
Malagrida perdi una línia.
Segons ell, l’oferta de lí-
nies s’ha de mantenir
igual que en el curs passat,

excepte la de secundària,
que s’ha d’incrementar en
dues línies per l’augment
significatiu del nombre
d’alumnes preinscrits.

El regidor ha dit que no
seria acceptable la supres-
sió de cap línia si es vol
mantenir tota la preins-
cripció i la matrícula viva
–el banc de places vacants

per als alumnes que s’in-
corporen un cop comen-
çat el curs.

Josep Berga no ha sabut
trobar gaires explicacions
a la diferència del nombre
final de preinscripcions
respecte a les previsions
inicials del Departament
d’Ensenyament de la Ge-
neralitat. ■

La preinscripció supera les
places del Malagrida d’Olot
a Ensenyament vol suprimir una de les dues línies i ara el nombre de famílies que hi volen dur els
fills quasi dobla l’oferta a Ajuntament i Generalitat es reuneixen la setmana vinent per parlar-ne

Jordi Casas
OLOT
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La xifra

Una imatge de l’accés principal a l’escola Malagrida, situada a l’eixample d’Olot ■ J.C.

41
famílies han demanat plaça
a l’escola Malagrida i, ara per
ara, el Departament d’Ense-
nyament n’ofereix 22.

El regidor d’Ensenyament,
Josep Berga, ha detallat que
el Departament d’Ensenya-
ment fa les previsions ate-
nent al padró de l’octubre i als
naixements dels anys ante-
riors i, des d’aleshores, poden
haver vingut a Olot famílies
amb infants. Un altre factor
que pot haver contribuït a su-
perar la previsió és el fet que,
cada vegada més, les famílies
escullen escola segons el pro-
jecte educatiu, cosa que con-
tribuiria a fer que uns quants
alumnes deixin d’optar per
escoles de la rodalia de la ciu-
tat d’Olot.

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

Previsions fetes
amb el padró
de l’octubre

L’Ajuntament de Molló ha
començat les obres de mi-
llora de l’enllumenat pú-
blic dels carrers d’Avall,
d’Encà i de l’Illa i de la plaça
dels Estudis d’Espinavell
amb una inversió de
25.298,98 euros. Aques-
tes obres estan finançades
per fons propis de l’Ajunta-
ment (89%) i de la Diputa-
ció de Girona (11%), a tra-
vés d’una subvenció sobre
eficiència energètica. Se
substitueixen 14 llums i se
n’instal·len dos de nous a
punts foscos que perme-
tran de millorar la il·lumi-
nació nocturna d’aquest
sector del poble d’Espina-
vell. Els nous llums són de
tecnologia led i projecta-
ran llum de groc taronja,
igual que al poble de Molló,
per evitar molèsties de
llum als veïns i a l’entorn.
També s’està instal·lant un
nou projector amb l’objec-
tiu d’il·luminar el campa-
nar de la capella de la Mare
de Déu de les Neus i acon-
seguir que llueixi i destaqui
sobre el perfil de la vila, i
també una nova línia elèc-
trica soterrada que con-
nectarà la capella amb el
quadre de comandament
de l’enllumenat situat al
carrer de l’Illa. Aquest ca-
pella és molt popular. ■

Millores a
l’enllumenat
públic
d’Espinavell

J.C.
MOLLÓ
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El programa Beenergi que im-
pulsa la Diputació de Girona és un
projecte que des del vessant tèc-
nic ofereix assistència als munici-
pis adherits al Pacte d’alcaldes,
amb la inalitat de mobilitzar in-
versions que promoguin l’eicièn-
cia energètica en dos aspectes fo-
namentals: l’enllumenat públic i
les xarxes de calor en els ediicis
públics municipals. Els municipis
que s’han adherit al pacte d’alcal-
des s’han marcat com a objectiu
contribuir per aconseguir reduir,
com a mínim, en un  les emis-
sions de CO a la Unió Europea
per a l’any . En total, la Dipu-
tació de Girona ha promogut una
inversió de , MEUR a les Co-
marques Gironines i l’Alt Empor-
dà és la comarca que més se n’ha
beneiciat acollint trenta-quatre
projectes –alguns ja realitzats i
d’altres en procés.

Tipologia de projectes
Només a l’Alt Empordà, s’han dis-
senyat  projectes amb la volun-
tat de canviar les calderes de ga-
soil o GLP per calderes de biomas-
sa. El combustible que fa funcio-
nar aquests aparells, fàcilment,
pot ser de procedència dels bos-
cos gironins, ja que un  del ter -
ritori és massa forestal. Utilitzar
biomassa de quilòmetre zero pro-

voca, d’una banda, que els boscos
es mantinguin controlats, i, per
l’altra, que es creïn nous llocs de
treballs vinculats a la gestió fores-
tal. La diputació es proposa fo-
mentar la gestió de les .,
hectàrees de boscos que té la de-
marcació. Beenergi fa una tasca
molt important d’aglutinar diver-
ses inversions per fer-les més i-
nançables. L’expertesa d’aquest
departament també ha facilitat els
procediments administratius ne-
cessaris per portar a terme els pro-
jectes. En aquest camp, també
han innovat, tot creant nous mo-
dels de licitació com el que es va
impulsar per primera vegada a
Ventalló. A la comarca, també han
impulsat  iniciatives consistents
a millorar l’eiciència energètica
tant de l’enllumenat exterior com
dels ediicis municipals i una
compra col·lectiva.

Els projectes de la comarca
Només a la capital altempordane-
sa han realitzat tres projectes re-
lacionats amb calderes i xarxes de
calor –a l’escola Pous i Pagès, a
l’escola Joaquim Cusí i a llar d’in-
fants Els Pins– i un d’enllumenat
públic. El ple ordinari de Figueres
d’aquest mes de maig ha realitzat
els tràmits necessaris per a la ins-
tal·lació d’una nova caldera a l’es-
cola Salvador Dalí per un valor es-
timat de . euros. La inver-
sió per un import més alt, que es
farà a la comarca, està programa-
da a Castelló d’Empúries on mi-

lloraran l’eiciència energètica de
l’enllumenat públic per un valor
estimat d’.. euros. La in-
versió total prevista a la comarca
és de , MEUR.

Impulsen 34 projectes de
sostenibilitat energètica
a l’Alt Empordà
�Han dissenyat setze projectes de canvi de calderes de biomassa, disset de
canvi d’enllumenat i han realitzat una compra col·lectiva

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA �La Diputació de Girona ofereix assistència als municipis
adherits al pacte d’alcaldes perquè realitzin projectes d’eficiència energètica

El juny del 2017 van inaugurar dues calderes de biomassa a Figueres: una a l’escola Joa
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L’Ajuntament de Darnius ha
iniciat la tramitació d’un pla de
renovació de l’enllumenat pú-
blic del municipi que preveu un
estalvi energètic anual d’un
. A més a més, aquesta reno-
vació permetrà  millorar totes
les instal·lacions actuals, algu-
nes deteriorades pel pas del
temps.

Per dur-ho a terme, l’Ajunta-
ment ha posat a licitació un con-

tracte mixt de subministrament,
obra i serveis per a la millora de
l’eiciència energètica de l’enllu-
menat públic del municipi amb
un pressupost de licitació de
., euros. 

L’empresa adjudicatària és Bo-
quet S.L. que ara està pendent de
formalitzar el contracte. Fonts del
consistori expliquen que l’obra
serà molt important per al poble
perquè canviaran tant l’aplic de
l’enllumenat com tot el sistema de

bombetes amb un beneici subs-
tancial, ja que aportaran més in-
tensitat lumínica alhora que ob-
tindran un important estalvi ener-
gètic. També diuen que aquest
projecte s’iniciarà a molt curt ter-
mini, tot i que encara no han for-
malitzat aquests detalls amb l’em-
presa adjudicatària. 

En tot cas, aquesta obra es por-
tarà a terme en els pròxims  mesos
canviant els llums de tot el nucli
urbà de la població.

B. B. DARNIUS

Darnius canviarà l’enllumenat públic del nucli
obtenint un estalvi energètic anual del 73%

FIGUERES

Borja Balsera

LES XIFRES

8,41 MEUR

És el total d’inversions que
s’hauran promogut
� L’Alt Empordà és la comarca
amb més projectes promoguts
des de l’àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Girona. La in-
versió total que promouran a
tota la demarcació és de 8,41
MEUR i s’executaran amb el fi-
nançament de diferents fonts.

-20 % CO2

És l’objectiu que es marcà el
Pacte d’alcaldes per al 2020
�Quaranta-cinc municipis de
la comarca han signat aquest
compromís que es promou a es-
cala europea i que vol reduir les
emissions de gasos contami-
nants a l’atmosfera. Els nous
signants es comprometen a re-
duir un 40% el CO2 el 2030.



El diputat Lluís Costabella des-
grana els objectius amb els quals
treballa Medi Ambient i quines ac-
tuacions es faran a la comarca.

Amb quins objectius treballa
la Diputació pel que fa al medi
ambient?

Donar suport als municipis gi-
ronins, adherits al Pacte d’alcaldes
per tal que puguin dur a terme les
accions que han planiicat als seus
Plans d’Acció per a l’Energia Sos-
tenible i el Clima.

Quins tipus de projecte im-
pulsa la Diputació?

Mitjançant el Projecte Beenergi
i el projecte Enerinvest, ambdós i-
nançats pel programa Horitzó
 de la Unió Europea, la dipu-
tació dona suport tècnic i jurídic
als ajuntaments perquè puguin
disposar de projectes d’inversió,
aconseguir el inançament neces-
sari i fer les licitacions per executar
inversions en eiciència energètica
i energies renovables en ediicis
municipals, entre els quals cal des-
tacar les escoles, i l’enllumenat pú-
blic.

Pel que fa a les calderes, tam-
bé incentiva la gestió forestal de
les comarques gironines i crea
llocs de treball, oi?

Sí, el fet d’augmentar el consum
de biomassa forestal local incenti-
va la gestió forestal sostenible, ja
que l’aproitament de biomassa
permet millorar la rendibilitat del
bosc. Des del servei de medi am-
bient, treballem directament en
aquesta línia de foment a la gestió
forestal donant suport tècnic als
ajuntaments per redactar plans es-
tratègics de producció i consum de
biomassa, instruments d’ordena-
ció forestal a escala municipal o
plans d’autoconsum. Pel que fa a
l’Alt Empordà estem treballant per

dinamitzar la gestió dels boscos en
col·laboració amb el Consorci Sa-
lines-Bassegoda

Quina inversió hauran pro-
mogut a l’Alt Empordà?

En data d’avui, dona suport a 
iniciatives a l’Alt Empordà i col·la-
bora amb l’Agència d’Energia del
Consell Comarcal de l’Alt Empor-
dà per tal de donar suport de for-
ma coordinada als municipis en
diferents nivells. La inversió total
prevista actualment per part dels
ajuntaments a l’Alt Empordà és de
, milions d’euros.

La ciutadania està conscien-
ciada en l’estalvi energètic?

Queda molta feina per fer, però
en un moment en què el vehicle
elèctric i les instal·lacions solars fo-
tovoltaiques en habitatges comen-
cen a guanyar pes, el ciutadà té
cada cop més possibilitats d’ac-
tuar; la ciutadania té un paper clau
en la transició energètica.

B. B. FIGUERES
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«Augmentar el consum de
biomassa local incentiva la
gestió forestal sostenible»

Entrevista Lluís Costabella
� DIPUTAT DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

INICIATIVES JA REALITZADES O
QUE ESTAN PROGRAMADES

Creiem que 
la ciutadania 

té un paper clau en 
la transició energètica»

Seguiu  l’actualitat a través de la nostra web
Informació actualitzada diàriament 24/7

www.empordà.info 

COMUNICACIÓ

EMPORDÀ

EDDY KELELE / DDGI

El diputat Lluís Costabella

PROJECTES
D’EFICIÈNCIA

ENERGÈTICA A
L’ALT EMPORDÀ

EDDY KELELE / DDGI

aquim Cusí i l’altra a l’escola Pous i Pagès.
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BORJA BALSERA

Els nous projectes de lluminària suposaran un estalvi energètic.
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L’ALT EMPORDÀ altemporda.diaridegirona@epi.es
CORREU ELECTRÒNIC

ANNA FONT FIGUERES

■ Figueres es prepara per cons-
truir el nou pavelló de la ciutat.
Amb un cost de , milions d'eu-
ros, l'Ajuntament l'instal·larà en
un terreny de propietat municipal
del sector de l'Olivar Gran (darre-
re de Marbres Casellas). Més enllà
de resoldre les mancances en
equipaments esportius de Figue-
res, el projecte vol impulsar la ur-
banització del barri de l’Olivar
Gran i la seva connexió amb la
ciutat. 

L’Ajuntament va presentar ahir
les maquetes deinitives del futur
pavelló i el projecte executiu que
haurà de passar per ple propera-
ment. Es preveu que a l’agost ja es
pugui aprovar deinitivament i
que al setembre les obres es licitin.
Així, amb un termini d’execució
de  mesos -els treballs comen-
çarien a inals del  o a princi-
pis del - ,  el pavelló seria una

realitat el .  
El futur pavelló esportiu muni-

cipal l’Olivar Gran comptarà amb
una sala esportiva triple amb gra-
des per a  espectadors -am-
pliable a  més- amb la possibi-
litat que es pugui utilitzar per a
usos culturals amb una aluència
màxima de ins a . persones.
Les tres pistes tindran una mida
de x metres cadascuna amb
cortina separadora, en un escena-
ri d’ús simultani. 

El tercer pavelló estarà destinat
als entrenaments dels diversos
clubs de la ciutat i ha de resoldre
la problemàtica d'espai de les en-
titats esportives. Serà la segona
zona esportiva de Figueres. Es
tracta d’un equipament  «llarga-
ment reivindicat pels clubs de la

ciutat», tal com ha assenyalat el
regidor d’esports, Jordi Masquef.
I és que les actuals pistes estan so-
bresaturades.  

Connexió amb la ciutat
«L'emplaçament és ideal perquè
permetrà molta mobilitat i  la con-
nexió del barri amb la ciutat», va
destacar l'alcaldessa, Marta Felip.
Aquesta connexió, però, no depèn
de l’Ajuntament, sinó que està
subjecta als propietaris dels ter -
renys que s’haurien d’urbanitzar.

En els terrenys del voltant del
pavelló s’hi ha de desenvolupar
un Pla Parcial Urbanístic, segons
ha explicat el director de Serveis
Urbans, Jordi Cabot. La creació
dels vials «és una qüestió que han
de fer els particulars quan deci-
deixin executar aquest pla», con-
creta, però l’Ajuntament intentarà
que amb una cessió anticipada
puguin habilitar una bossa d’apar-
caments complementària.

Per Felip, el pavelló és una in-
fraestructura destacada per de-
senvolupar la zona, però destaca
que és un «equipament de ciutat,
no de barri». També es preveu re-
visar les línies de bus per arribar
ins al pavelló. 

S'hi habilitarà una zona d'apar-
cament per a  vehicles (que es
complementarà amb un segon
pàrquing), s'arranjaran vials, s'hi
construiran pistes d’atletisme i la
segona piscina, que s'instal·larà
en uns terrenys adjacents als del
pavelló un cop inalitzat l’equipa-
ment. S’executarà el projecte «En
els meandres» de l'arquitecte Joan
Forgas Coll, i l'enginyer industrial
Eduard Bou Nadal.  

Pel que fa a les instal·lacions,
s’ha previst un disseny eicient.
S’ha dimensionat un espai per a la
generació d’energia provinent de
la biomassa, que en un futur serà
compartit amb quatre equipa-
ments propers a la zona: l’Escola
d’Hostaleria, l’institut Olivar
Gran, el Centre de Recursos, el fu-
tur equipament de piscines co-
bertes i el mateix pavelló. 

L’equipament serà una realitat el 2020 i es preveu ampliar la zona
esportiva amb la segona piscina L’Ajuntament de Figueres licitarà passat
l’estiu les obres que permetran el desenvolupament urbanístic de la zona 

Zona en
desenvolupament

urbanístic 

 La construcció del pavelló permetrà la transformació urbanís-
tica amb equipaments a l’Olivar Gran, ubicat al sud de la ciutat.
S’obriria un carrer que connectaria l’avinguda Salvador Dalí (da-
rere l’hotel Ronda) fins Poeta Sebastià Trullol i un segon entre
l’avinguda Maria Àngels Anglada i la carretera de les Forques.  La
urbanització depèn dels propietaris dels terreny.

CONXI MOLONS

El nou pavelló,
en xifres

COST DEL PROJECTE

5,8 M
FI DE LES OBRES

2020
Imatge virtual del nou pavelló a
l’Olivar Gran. AJUNTAMENT DE FIGUERES 

El nou pavelló,
peça clau per a l’impuls
de l’Olivar Gran 

jamargant - 25/05/2018 08:41 - 81.35.21.89
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l temps és una gran
massa líquida que co-
breix gairebé tot el nos-

tre món conegut. En l’inconegut
no sabem exactament com fun-
ciona això del temps. Potser es
glaça i s’endureix igual que el vi-
dre o s’esmicola en forma de pe-
tits granets de silici que rodolen
amb el vent, conformant grans
deserts de dunes, deserts de
temps i de silenci, irisats i bells
com un etern matí de primave-
ra.

El senyor Pla, un conegut
meu que sojorna eternament en
una lleixa de casa on guardo els
llibres imprescindibles, deia
que «tothom porta a dins de la
seva persona un home ridícul».
El meu home ridícul va enve-
llint lentament i s’empetiteix,
camina cap enrere tot cercant
els indrets on vivia de petit, de-
serts de catifes ondulades, llen-
çols de planúries nevades, jar-
dins habitats per exèrcits de for-
migues invencibles, on el temps
es diluïa entre el so de les cam-
panes de l’església del barri.

A mesura que ens anem fent
grans ens abandonen els amics,
uns es reclouen en l’ordre dels
cementiris i d’altres s’allunyen,
intentant escapar del fat de la
vida, bussejant en l’oceà del
temps que ens rodeja i ens ama-
ra. Dins meu es va omplint de
tota mena d’estadants. El senyor
Pla i l’home ridícul hi tenen pla-
ça ixa, però també apareixen
personatges més estranys, revi-
sors que em demanen constant-
ment el bitllet, carters que em
volen fer signar cartes certiica-
des i ocupes d’estrany pelatge
que es passegen amb botes
punxegudes per les meves arti-
culacions, produint un estrany
malestar.

L’home ridícul es desperta
sempre emprenyat, perquè cada
vegada el molesta més el soroll i
les incerteses, i només accepta
que, de tant en tant, l’avi Mara-
gall li remugui una cançó, un
himne d’aquells que es desplaça
pels budells com l’aigua del Ter
pels meandres de Colomers o
com la vida que viatja en un bi-
bliobús per l’oceà del temps.

E

L’HOME
RIDÍCUL 

Quim
Curbet

BARRETADES

EDITOR
www.barretades.cat

«A mesura que ens anem
fent grans ens abandonen
els amics, uns es reclouen
en l’ordre dels cementiris 

i d’altres s’allunyen»

ACN/DdG SALT 

■Treballadors de la multinacional
del càtering Eurest van fer ahir una
performance per denunciar que
l'empresa els «esprem» i  els «ex-
plota». Empleats i representants
sindicals es van concentrar a les
portes d'una escola de Salt i van fer
suc de taronja per criticar que l'em-
presa no respecta el conveni
col·lectiu perquè, per exemple, no
paga plusos acordats a treballadors
o els deixa sense vacances. El sin-
dicalista de CCOO Yasser Saadou-
ne va airmar que la multinacional
es nega a negociar i que es veuen
obligats a reclamar «el que pertoca
als treballadors» davant la Inspec-
ció de Treball o per via judicial. A
més, també va assegurar que la si-
tuació de «precarietat» repercuteix
negativament en el servei de men-
jar que ofereixen a un centenar de
centres de les comarques gironi-
nes, entre escoles i residències.

«Denunciem l'explotació labo-
ral que l'empresa Eurest està apli-
cant als treballadors», va airmar
Saadoune. Els treballadors van  fer
suc de taronja per demostrar, grà-
icament, que la multinacional els
«esprem» i vulnera el conveni
col·lectiu. «L'empresa prefereix pa-
gar multes a la Inspecció de Treball
o anar a judici en comptes d'asseu-
re's a parlar amb els treballadors»,
va afegir Saadoune. Segons va ex-
plicar, hi ha diversos incompli-
ments. Entre ells, que l'empresa

ingeix «errors» a les nòmines per
evitar pagar plusos però els em-
pleats, després de recórrer a «recur-
sos inhumans» de la multinacio-
nal, es veuen empesos a obrir un
procés judicial per cobrar perquè
Eurest no fa marxa enrere. «No vol
pagar res, han optat per la línia del
treballador low cost sense cap
dret», va criticar el sindicalista.
També va alertar que, en l’estratè-
gia per tenir treballadors cada cop
més econòmics, Eurest està con-
tractant nova plantilla «per dies o
per hores». D'aquesta manera, evi-
ten pagar vacances o, ins i tot, els
caps de setmana. «Parlem de con-
tractes que comences dilluns i aca-
ben divendres», va lamentar el re-
presentant sindical. «Estan apli-
cant un conveni col·lectiu propi i
equiparable a països tercermun-
distes», va exposar.

Per això, l’acte d’ahir va ser no-
més el primer pas d'un seguit de
protestes si l'empresa no rectiica i
s'asseu a negociar. Segons CCOO,
només hi ha hagut una única tro-
bada i forçada per Treball però
l'empresa es va aixecar de la taula
una hora després de començar. De
fet, Treball ha sancionat l’empresa
per diverses irregularitats, segons
va avançar dilluns Diari de Giro-

na.

«L’empresa més rica del sector»
El sindicat denuncia que Eurest és
«l'empresa més rica del sector del

càtering escolar» però que això es
tradueix en «més beneicis per a
ells i més explotació laboral per a
nosaltres». En el mateix sentit cri-
tiquen que les administracions pú-
bliques que adjudiquen el servei a
la multinacional actuen amb

«complicitat». 
Segons Saadoune, a les comar-

ques gironines Eurest té més de 
treballadors i fan el servei de càte-
ring a un centenar de centres, en-
tres escoles i residències de gent
gran. «Ja hem perdut centres, com
el Bosc de la Pabordia o l'hospital
per la situació precària dels treba-
lladors i volem que la situació mi-
llori», indica. CCOO sosté que la
negativa de l'empresa a «reconèi-
xer els representants legals dels tre-
balladors» afecta un total de .
empleats de Catalunya i . a
l’Estat. Per això, no descarten em-
prendre mobilitzacions conjuntes.  

Treballadors d’Eurest denuncien
a Salt que l’empresa els explota

La «performance» que van
organitzar els treballadors ahir al
matí a Salt. MARINA LÓPEZ/ACN 

DdG GIRONA

■ L’Ajuntament de Girona
instal·larà properament una cal-
dera de biomassa a l’escola Carme
Auguet. El consistori ja ha adjudi-
cat la contractació per al submi-
nistrament, la instal·lació i el
manteniment de l’equip  a l’em-
presa Tondo Energia S.L. per un
total de ., euros (IVA in-
clòs).

Amb aquest, ja seran quatre els
equipaments municipals que
funcionaran amb el sistema de

biomassa: l’escola Vila-roja, l’es-
cola Santa Eugènia, el pavelló
d’esports Santa Eugènia-Montfal-
gars i, ara, l’escola Carme Auguet.
Aquest equip de generació
d’energia renovable comportarà a
partir de la seva instal·lació una
important reducció d’emissions i
un estalvi energètic.

Estalvi anual de 6.682 euros
De cara a la instal·lació de la cal-
dera de biomassa, s’ha realitzat un
estudi econòmic i d’emissions
que preveu un estalvi anual de
. euros, una reducció d’emis-
sions de , tones de CO anuals
i que s’amortitzi la inversió en uns
deu anys aproximadament (la
vida útil de la nova instal·lació és
d’uns  anys). 

Instal·laran una caldera de
biomassa al Carme Auguet 

Serà el quart centre
educatiu de la ciutat de
Girona que funcionarà  
amb aquest sistema 

 Ahir van començar les tasques de pavimentació del carrer de Barcelona de
Girona,  just al davant del solar on s’ha iniciat la construcció de la futura nova
Clínica Girona. A causa dels treballs, des d’ahir i fins divendres hi haurà un ca-
rril de trànsit en direcció al centre de la ciutat tallat a la circulació. I és que les
actuacions en el solar de la Clínica Girona han fet que s’anul·li de forma tempo-
ral el pas de vianants a la banda dreta del carrer en direcció sud. Per això, l’em-
presa contractista de les obres està arranjant el costat contrari. 

Obres Pavimenten una vorera al carrer Barcelona

AJUNTAMENT DE GIRONA

Empleats i representants sindicals es van
concentrar a les portes d’una escola 
i van fer suc de taronja per dir que la
multinacional els «esprem» 
Afirmen que no respecta el conveni col·lectiu
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Fins a 34,36 milions d’eu-
ros en inversions en ener-
gia sostenible, en un total
de 140 actuacions en edifi-
cis i instal·lacions munici-
pals i 93 municipis giro-
nins beneficiats Aquests
són els resultats del pro-
grama Beenergi, de la Di-
putació de Girona, que
ahir va ser presentat en un
acte a la Casa de Cultura i
en el qual alcaldes de di-
versos municipis gironins
van explicar les seves ex-
periències en aquest àm-
bit.

Beenergi és un projecte
que ofereix assistència
tècnica i jurídica als muni-
cipis gironins adherits al
pacte d’alcaldes per l’ener-
gia i el clima per dur a ter-
me instal·lacions de bio-
massa als seus edificis i la
millora de l’eficiència en-
ergètica de l’enllumenat
públic. Així, en 62 munici-
pis s’ha substituït en edifi-
cis públics calderes de
combustibles fòssils per
calderes de biomassa fo-
restal local, amb una in-
versió de 10,67 milions
d’euros, i en 67 municipis
s’ha millorat l’enllumenat,
amb una inversió de 23,69
milions d’euros.

Segons explica la Dipu-
tació de Girona, gràcies a
Beenergi són 45 les calde-

res que han tingut l’ajut de
la Diputació, de les quals
38 són una realitat. El pro-
grama ha fet possible que
43 municipis d’arreu de

les vuit comarques gironi-
nes disposin d’un o de més
sistemes de subministra-
ment d’energia sostenible,
els quals s’instal·len en
equipaments municipals.
En conjunt, la corporació

ha invertit 2,58 milions
d’euros, que han represen-
tat un impacte directe so-
bre el territori de 7,26 mi-
lions, segons puntualitza
la Diputació. La posada en
marxa d’aquestes calde-
res suposa una mobilitza-
ció de prop de 17.500 m³
d’estella forestal, la crea-
ció de divuit llocs de treball
i la promoció de la gestió
forestal sostenible de
6.738 hectàrees de boscos
de Girona. A les comar-
ques gironines hi ha una
superfície forestal arbra-
da de 317.771 hectàrees,
que representen el 60%
del territori. ■

Ure Comas
GIRONA

BEENERGI · El projecte de la Diputació de Girona ofereix
assistència tècnica i jurídica a 93 municipis gironins per dur
terme instal·lacions de biomassa i enllumenat eficient
PROJECTES · Es fan 140 actuacions energètiques

Inversions per
34,36 milions
en energies
sostenibles
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Les frases

“La transició
energètica no és una
possibilitat, sinó una
necessitat ”
Juanjo Escobar
CAP DE LA DIVISIÓ DE LA GESTIÓ
ENERGÈTICA DE L’ICAEN

“Cada cop són més
els alcaldes
compromesos amb
l’energia sostenible ”
Pere Vila
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA

98
municipis gironins partici-

pen en el programa Beenergi,
per a la millora energètica.

Beenergi ha promogut els contra-
ctes de rendiment energètic amb es-
talvis garantits, que inclouen les
prestacions de gestió i de manteni-
ment de les instal·lacions i les pres-
tacions de la inversió a executar. En
aquest tipus de contractes, l’ajunta-
ment paga una quota anual a una mi-
croempresa o empresa de serveis
energètics, que assumeix la gestió
integral de les instal·lacions d’enllu-
menat i garanteix un percentatge
d’estalvi energètic anual, que caldrà

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

Les xifres

92
per cent de l’energia que es

consumeix a Catalunya es
compra a fora.

assolir i verificar a través dels infor-
mes de mesures i verificació. En cas
d’incompliment de l’estalvi, l’ajun-
tament pot penalitzar econòmica-
ment l’empresa adjudicatària per
tal de rescabalar-se de l’energia no
estalviada, mentre que si es pro-
dueix un major estalvi energètic del
garantit, aquest es repartirà entre
ajuntament i empresa, de manera
que aquesta última sempre tindrà
l’incentiu d’aconseguir el màxim es-
talvi possible. Aquesta tipologia con-
tractual ja s’ha aplicat a municipis
com Ventalló, Breda, les Planes
d’Hostoles, Sant Gregori, Besalú o
Ripoll, on s’ha mantingut un estalvi
energètic d’entre un 56% i un 72%.

Taula rodona amb els ajuntaments de Figueres,

Celrà i Viladrau. A la dreta, nova caldera de

biomassa a Celrà i millora de l’enllumenat amb

tecnologia LED a Ventalló ■ U.C.

Els estalvis energètics
generats paguen la
mateixa inversió

Finançament

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Beenergi és un
projecte europeu
que es va engegar
l’any 2015

Medi ambient Transició energètica a les comarques gironines

EL PUNT AVUI

DIVENDRES, 8 DE JUNY DEL 201820 |

Comarques Gironines



8/6/2018 Diputación de Girona promueve una inversión de 34 millones en energía verde

http://www.lavanguardia.com/vida/20180607/444198986901/diputacion-de-girona-promueve-una-inversion-de-34-millones-en-energia-verde.html


(http://www.lavanguardia.
com)



Natural (http://www.lavanguardia.com/natural) Big Vang (http://www.lavanguardia.com/ciencia)

Tecnología (http://www.lavanguardia.com/tecnologia) Salud (http://www.lavanguardia.com/vida/salud)

Qué estudiar (http://www.lavanguardia.com/que-estudiar) Gente con alma (/temas/gente-con-alma)

Junior Report (http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report) Bienestar (http://www.lavanguardia.com/bienestar)

Ecología (/temas/ecologia) Catalunya Religió (http://www.catalunyareligio.cat/)

Vida

Directo

Catalunya centrará el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez
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gobierno-pedro-sanchez-psoe-en-directo.html)

CAT-ENERGÍA SOSTENIBLE

Diputación de Girona promueve una inversión de 34
millones en energía verde

07/06/2018 18:43

Girona, 7 jun (EFE).- El programa Beenergi de la Diputación de Girona ha
movilizado más de 34 millones de euros en inversiones en energía sostenible, con
140 actuaciones en edificios e instalaciones municipales que han beneficiado a 93
localidades.

Según ha informado hoy esta institución, la iniciativa forma parte de un proyecto
europeo y permite ofrecer asistencia técnica y jurídica a las poblaciones
adheridas al Pacto de Alcaldes por la Energía y el Clima.

La actuación se basa en la mejora de la eficiencia energética del alumbrado
público, que se ha hecho en 67 municipios y ha supuesto una inversión de 23,69
millones de euros, y en la sustitución en edificios de 62 localidades de calderas de
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Pedro Sánchez (http://www.lavanguardia.com/politica/20180608/444208346403/consejo-de-ministros-gobierno-pedro-sanchez-psoe-en-
directo.html)

· Junqueras (http://www.lavanguardia.com/politica/20180608/444207851827/preso-reloj-espia-video-carcel-junqueras-forn-romeva-
estremera.html)

· Nadal - Del Potro (http://www.lavanguardia.com/deportes/tenis/20180607/444198657355/horario-donde-ver-rafa-nadal-del-potro-roland-
garros.html)

· TV3 (http://www.lavanguardia.com/politica/20180608/444203955441/generalitat-millones-tv3.html)

· Selectividad (http://www.lavanguardia.com/vida/20180608/444196531336/selectividad-2018-fechas-notas.html)

· Bebé (http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180608/444207007357/rescatada-bebe-brasil-horas-enterrada.html)
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combustibles fósiles por otras de biomasa forestal local, para lo que se ha
dispuesto de 10,67 millones.

El presidente de la Diputación, Pere Vila, ha destacado que estas intervenciones
suponen "el primer paso para iniciar la transición energética en el ámbito local".

El vicepresidente segundo de la institución, Fermí Santamaría, ha remarcado que
el programa ha doblado las inversiones previstas inicialmente debido al elevado
interés municipal y que el éxito de Beenergi se basa en el modelo de financiación,
en el que los ahorros energéticos generados sufragan los gastos. EFE
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Un cocodrilo y dos tiburones
tigre devoran a una ballena
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ENERGIA SOSTENIBLE

Breda, Riells i Viabrea i Sant Hilari Sacalm es bene cien
del programa Beenergi de la Diputació de Girona
  El programa Beenergi de la Diputació ha mobilitzat una inversió de 34,36 milions d’euros

en energia sostenible

Redacció | 07/06/2018 a les 17:39h

Pere Vila, president de la Diputació de Girona | Diputació Girona

La mobilització de 34,36 milions d'euros en inversions en energia sostenible, 140 actuacions
en edi cis i en instal·lacions municipals i 93 municipis bene ciats és el balanç que ha
aconseguit ns ara el programa Beenergi de la Diputació de Girona, un projecte europeu
que es va iniciar l'any 2015 i del qual s'ha fet balanç avui en un acte que ha tingut lloc a la
Casa de Cultura de Girona i al qual han assistit una cinquantena de persones, entre les
quals hi ha una desena d'alcaldes.

  

NacióBaixMontseny utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari, mostrar publicitat adaptada als

vostres interessos i recollir dades amb l'objectiu d'analitzar l'audiència amb eines genèriques. Si continueu navegant pel web,

entendrem que accepteu la nostra política de cookies. Accepto

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/10828/breda/riells/viabrea/sant/hilari/sacalm/es/beneficien/programa/beenergi/diputacio/girona
http://beenergi.ddgi.cat/
https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/quisom
javascript:void(0);


8/6/2018 Breda, Riells i Viabrea i Sant Hilari Sacalm es beneficien del programa Beenergi de la Diputació de Girona | NacióBaixMontseny

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/10828/breda/riells/viabrea/sant/hilari/sacalm/es/beneficien/programa/beenergi/diputacio/girona

Beenergi ofereix assistència tècnica i jurídica als municipis gironins adherits al Pacte
d'alcaldes per l'energia i el clima. Ho fa principalment mitjançant dos eixos: la millora de
l'e ciència energètica de l'enllumenat públic, que s'ha fet a 67 municipis i ha suposat una
inversió de 23,69 milions d'euros, i la substitució en edi cis públics de calderes de
combustibles fòssils per calderes de biomassa forestal local, que s'ha fet a 62 municipis
amb una inversió de 10,67 milions d’euros.

  
 El president de la Diputació, Pere Vila, ha destacat que "les inversions per a la millora de
l'e ciència energètica en edi cis i instal·lacions municipals són el primer pas per iniciar la
transició energètica en l'àmbit local". En el cas de les comarques gironines, l'interès dels
municipis per nous models de governança energètica és creixent i cada cop són més els
alcaldes compromesos amb l’energia sostenible. Dels municipis baixmontsenyecs se n'han
bene ciat Breda, Riells i Viabrea i sant Hilari Sacalm.

  
  

Ajuntament de Breda
@AjuntamentBreda

Aquest matí l'alcalde de #Breda, Dídac Manresa, ha participat a 
la jornada "Transició energètica a les comarques gironines", per 
explicar l'experiència del municipi amb un nou enllumenat de 
baix consum que genera un gran estalvi energètic i econòmic al 
poble. @diputaciogirona twitter.com/BEenerGiddgi/s…
14:03 - 7 de juny de 2018
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El programa Beenergi de la Diputació
ha mobilitzat una inversió de 34,36

MEUR en energia sostenible
S'han realitzat 140 actuacions en 93 municipis
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El president de la Diputació, Pere Vila
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La mobilització de 34,36 milions d’euros en inversions en energia sostenible, 140
actuacions en edificis i en instal·lacions municipals i 93 municipis beneficiats és el
balanç que ha aconseguit fins ara el programa Beenergi de la Diputació de Girona, un
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projecte europeu que es va iniciar l’any 2015 i del qual s’ha fet balanç avui en un acte
que ha tingut lloc a la Casa de Cultura de Girona i al qual han assistit una cinquantena
de persones, entre les quals hi ha una desena d’alcaldes.

(https://ads.gerio.cat/www/delivery/ck.php?
n=a1426ed2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE)

Beenergi ofereix assistència tècnica i jurídica als municipis gironins adherits al Pacte
d’alcaldes per l’energia i el clima. Ho fa principalment mitjançant dos eixos: la millora
de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, que s’ha fet a 67 municipis i ha
suposat una inversió de 23,69 milions d’euros, i la substitució en edificis públics de
calderes de combustibles fòssils per calderes de biomassa forestal local, que s’ha fet a
62 municipis amb una inversió de 10,67 milions d’euros.

El president de la Diputació, Pere Vila, ha destacat que «les inversions per a la millora
de l’eficiència energètica en edificis i instal·lacions municipals són el primer pas per
iniciar la transició energètica en l’àmbit local. En el cas de les comarques gironines,

https://ads.gerio.cat/www/delivery/ck.php?n=a1426ed2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
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l’interès dels municipis per nous models de governança energètica és creixent i cada
cop són més els alcaldes compromesos amb l’energia sostenible».

Fermí Santamaria, vicepresident segon de la institució, ha remarcat que el programa
ha doblat les inversions previstes inicialment degut a l’elevat interès municipal, i que
l’èxit de Beenergi es basa en el model de finançament de les inversions, en què els
estalvis energètics generats paguen la mateixa inversió. Segons Santamaria, «el model
es basa també a combinar les subvencions de la Diputació de Girona amb altres
fórmules de finançament que permeten maximitzar l’impacte de les subvencions al
territori». A més, també ha destacat el paper de la Diputació de Girona com a
agregadora de petites inversions municipals, per tal de poder obtenir altres
subvencions gestionades per altres organismes, com és el cas de la convocatòria de
subvencions del fons FEDER.

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
El projecte Beenergi ha promogut els contractes de rendiment energètic amb estalvis
garantits, que inclouen les prestacions de gestió i de manteniment de les instal·lacions
i les prestacions referents a la inversió que cal executar per millorar l’eficiència
energètica de les instal·lacions i reduir alhora la contaminació lumínica.

En aquest tipus de contractes, l’ajuntament paga una quota anual a una
microempresa o empresa de serveis energètics que assumeix la gestió integral de les
instal·lacions d’enllumenat, i garanteix un percentatge d’estalvi energètic anual, que
es verifica per mitjà d’informes de mesura i verificació. En cas d’incompliment de
l’estalvi, l’ajuntament pot penalitzar econòmicament l’empresa adjudicatària per tal



8/6/2018 El programa Beenergi de la Diputació ha mobilitzat una inversió de 34,36 MEUR en energia sostenible - El Gerió Digital

https://www.gerio.cat/noticia/334734/el-programa-beenergi-de-la-diputacio-ha-mobilitzat-una-inversio-de-34-36-meur-en-energia-s 5/17

de rescabalar-se de l’energia no estalviada, mentre que si es produeix un major estalvi
energètic del garantit, aquest es reparteix entre l’ajuntament i l’empresa, de manera
que l’empresa sempre té l’incentiu d’aconseguir el màxim estalvi possible.

Aquesta tipologia contractual s’ha aplicat ja a diversos municipis de diferent
grandària, com ara Ventalló, Breda, les Planes d’Hostoles, Sant Gregori, Besalú o
Ripoll, i l’estalvi energètic sempre s’ha mantingut entre un 56 % fins a un 72 %.

Actualment s’han signat ja contractes amb els municipis de Sant Gregori, Ventalló,
Breda, les Planes d’Hostoles, Riells i Viabrea, Pals, Sant Hilari Sacalm, Darnius,
Besalú i Ripoll amb un import aproximat de 4,20 milions d’euros. A més està pendent
de publicar-se una licitació amb fons FEDER amb un import aproximat de 4,41
milions d’euros. També s’està treballant en altres licitacions individuals per un import
d’2,09 milions d’euros i hi ha projectes redactats i pendents de licitar per un import
de 12,99 milions d’euros.

Substitució en edificis públics de calderes de combustibles fòssils
per calderes de biomassa forestal
Gràcies a Beenergi ja són 45 les calderes que han gaudit de l’ajut de la Diputació, de
les quals 38 són una realitat. El programa ha fet possible que 43 municipis d’arreu de
les vuit comarques gironines disposin d’un o de més sistemes de subministrament
d’energia sostenible, els quals s’instal·len en equipaments municipals. En conjunt, la
corporació ha invertit 2,58 milions d’euros, que han representat un impacte directe
sobre el territori de 7,26 milions d’euros. La posada en marxa d’aquestes calderes
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suposa una mobilització de prop de 17.500 m3 d’estella forestal, la creació de 18 llocs
de treball i la promoció de la gestió forestal sostenible de 6.738 hectàrees de boscos de
Girona.

A més la Diputació treballa amb el projecte Bebiomassgi, beneficiari de la
convocatòria del fons FEDER de la Generalitat de Catalunya, que preveu la
instal·lació de calderes que subministraran calor procedent de biomassa forestal local
i sostenible a 53 edificis municipals de 22 localitats. Amb el desenvolupament
d’aquest projecte, la producció de biomassa directa i indirecta comportaria la
disminució del risc d’incendis forestals a les comarques de Girona i la creació de llocs
de treball que dinamitzarien 356.652 euros a l’any a les comarques de Girona. El
pressupost d’inversió d’aquestes instal·lacions serà de 4,46 milions d’euros, dels quals
la Diputació de Girona aportarà ajuts per import de més de 922.000 euros.

Potenciar l’ús de la biomassa forestal
Segons ha explicat el diputat de Medi Ambient de la Diputació, Lluís Costabella, «la
institució treballa activament en la promoció de l’ús de biomassa forestal a les
comarques gironines, ja que la biomassa és una energia neta, renovable, amb balanç
zero d’emissions a l’atmosfera i que evita la dependència energètica d’altres països».

Costabella ha remarcat que «la biomassa forestal és molt més que una energia
renovable, ja que té un impacte directe i positiu sobre el nostre territori: actua com a
dinamitzador del sector forestal, genera llocs de treball i potencia cadenes de consum
local i, sobretot, ajuda a donar viabilitat econòmica a actuacions de prevenció
d’incendis o d’adaptació al canvi climàtic».
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Amb una superfície forestal arbrada de 317.771 hectàrees, que representen el 60 % del
nostre territori, la biomassa és una energia renovable que dona resposta a la reducció
d’emissions a l’atmosfera i, alhora, permet millorar la gestió forestal sostenible dels
boscos gironins.

Èxit a escala europea
Altres diputacions i organitzacions, com per exemple la Diputació de Lleida, la
Diputació de Tarragona, la Mancomunitat de Municipis de la Serra de Tramuntana
(Mallorca) o l’ens de gestió de l’illa de Krk, han sol·licitat a la Diputació la
transferència de coneixement per tal de replicar aquests models al seu territori. Un
cop finalitzat el projecte (març 2019) la Diputació de Girona elaborarà una guia en
anglès per tal que altres zones d’Europa puguin replicar el model. El projecte
Beenergi ha estat recollit en nombroses ocasions en guies de bones pràctiques
europees. Una de les darreres publicacions que ha inclòs el projecte Beenergi és el
document: Good practice examples of projects promoting green growth across
Central, Eastern and Southern Europe Guia (INNOVATION RENOVATION
TRANSFORMATION) (https://www.ecofys.com/files/files/2129_lnnovation-
renovation-transformation.pdf), publicat i editat pel govern alemany.

ETIQUETES
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■ El diputat de Medi Ambient de
la Diputació de Girona, Lluís Cos-
tabella, va explicar dijous, en una
jornada sobre transició energèti-
ca organitzada per l’ens provincial
a Girona, que «la institució treba-
lla activament en la promoció de
l’ús de biomassa forestal a les co-
marques gironines, ja que la bio-
massa és una energia neta, reno-
vable, amb balanç zero d’emis-
sions a l’atmosfera i que evita la
dependència energètica d’altres
països». Costabella va remarcar
que «la biomassa forestal és molt
més que una energia renovable, ja
que té un impacte directe i positiu
sobre el nostre territori: actua com
a dinamitzador del sector forestal,
genera llocs de treball i potencia
cadenes de consum local i, sobre-
tot, ajuda a donar viabilitat eco-
nòmica a actuacions de prevenció
d’incendis o d’adaptació al canvi
climàtic».

317.771 hectàrees

Amb una superfície forestal ar-
brada de . hectàrees, que
representen el  del nostre te-
rritori, la biomassa és una energia
renovable que dona resposta a la
reducció d’emissions a l’atmosfe-
ra i, alhora, permet millorar la ges-
tió forestal sostenible dels boscos
gironins.

En aquest context, i gràcies al
programa Beenergi que impulsa
la Diputació, ja són  les calderes
que han gaudit d’ajuts, de les
quals  són una realitat. El pro-
grama ha fet possible que  mu-
nicipis d’arreu de les vuit comar-
ques gironines disposin d’un o de
més sistemes de subministra-
ment d’energia sostenible, els
quals s’instal·len en equipaments
municipals. En conjunt, la corpo-

ració ha invertit , milions d’eu-
ros, que han representat un im-
pacte directe sobre el territori de
, milions d’euros. La posada en
marxa d’aquestes calderes suposa
una mobilització de prop de
. m d’estella forestal, la
creació de  llocs de treball i la
promoció de la gestió forestal sos-
tenible de . hectàrees de bos-
cos de Girona.

Fons FEDER

A més, la Diputació treballa amb
el projecte Bebiomassgi, benei-
ciari de la convocatòria del fons
FEDER de la Generalitat de Cata-
lunya, que preveu la instal·lació
de calderes que subministraran
calor procedent de biomassa fo-
restal local i sostenible a  edii-
cis municipals de  localitats. 

Amb el desenvolupament
d’aquest projecte, la producció de
biomassa directa i indirecta com-
portaria la disminució del risc
d’incendis forestals a les comar-
ques de Girona i la creació de llocs
de treball que dinamitzarien
. euros a l’any a les comar-
ques de Girona. El pressupost
d’inversió d’aquestes instal·la-
cions serà de , milions d’euros,
dels quals la Diputació de Girona
aportarà ajuts per import de més
de . euros.

La mobilització de , mi-
lions d’euros en inversions en
energia sostenible,  actua-
cions en ediicis i en instal·lacions
municipals i  municipis benei-
ciats és el balanç que ha aconse-
guit ins ara el programa Beenergi
de la Diputació de Girona, un pro-
jecte europeu que es va iniciar
l’any  i del qual se’n va fer ba-
lanç dijous en un acte  a la Casa de
Cultura de Girona, al qual han as-
sistit cinquanta persones.

La institució provincial, en el marc del programa per a la transició energètica Beenergi inverteix 2,58 milions en el sector
que tenen un impacte sobre el territori de 7,26 milions La biomassa dinamitza el sector forestal i ajuda a prevenir incendis

Quaranta-cinc calderes de biomassa inançades
per la Diputació mobilitzen 17.500 m3 d’estella

Negoci de 100 milions d’euros a Catalunya
L’important increment de la instal·lació d’estufes i
calderes tecnològicament avançades registrat a Ca-
talunya el 2017 ha generat un negoci de 99,6 milions
d’euros, la qual cosa suposa un increment del 21,4%
en relació amb l’any anterior, segons ha explicat
Juan Jesús Ramos, responsable del departament
d’Agroenergètica de l’Associació Espanyola de Valo-
rització Energètica de la Biomassa (Avebiom), du-
rant la jornada «La biomassa, una oportunitat per a
l’economia local», celebrada a la Diputació de Lleida
i en la qual s’ha presentat el programa FOREST4LO-
CAL. En acabar el 2017, funcionaven a Catalunya un
total de 22.731 estufes i calderes de biomassa «tec-

nificades», un 22,7% més que l’any anterior, la qual
cosa representa un augment molt similar al de la
mitjana estatal (23%). Segons Juan Jesús Ramos, la
utilització de la biomassa com a combustible de ca-
lefacció s’ha multiplicat a l’Estat per 25 en l’última
dècada, en passar de les 9.600 instal·lacions del
2008 a les 244.197 del 2017, «encara que el major
creixement s’ha registrat en els tres últims anys, en
els quals s’ha duplicat el nombre d’equips». El res-
ponsable del departament d’Agroenergètica d’Ave-
biom precisa que l’Observatori de la Biomassa
comptabilitza l’evolució de les estufes i calderes
avançades instal·lades cada any.

Pere Vila, en la seva condició de president de la Diputació, intervé en la jornada. DdG

ACNBARCELONA

■ Prop de  activitats que in-
clouen visites a explotacions agrà-
ries i pesqueres i impliquen allot-
jaments rurals o restaurants con-
formen el programa de la tercera
edició de la iniciativa «Benvinguts
a Pagès», que es va presentar di-
mecres al Mercat del Ninot de Bar-
celona. La cita té  lloc arreu del
país avui, dissabte i demà, diu-

menge. La presentació va comp-
tar amb la presència de la nova
consellera d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació del Go-
vern, Teresa Jordà, que va desta-
car la qualitat dels productes
agroalimentaris catalans i la im-
portància de les seves explota-
cions per al teixit productiu del
país. Durant tot el cap de setmana,
unes  explotacions agràries del
territori obriran portes i progra-
maran visites guiades perquè el
públic familiar es desplaci pel
país, conegui en origen l’elabora-
ció i el tractament dels productes
alimentaris, els tasti i tingui la pos-
sibilitat de comprar-los directa-

ment a l’explotació. En aquesta
tercera edició, la iniciativa ofereix
prop d’un  més de propostes
arreu de les  comarques catala-
nes. En les dues primeres edi-
cions, «Benvinguts a Pagès»  va
sumar més de . visites. L’es-
deveniment proposa una oferta
lúdica, turística i gastronòmica
que ajuda a desestacionalitzar, a
redistribuir el lux turístic de tem-
porada i a donar valor al món de
la pagesia del país. D’altra banda,
 establiments de restauració
d’arreu de Catalunya també par-
ticiparan a la iniciativa amb pro-
ductes de l’entorn i de temporada.
L’any passat en van ser . També

hi haurà  allotjaments que ofe-
riran estades especials coincidint
amb el cap de setmana del  i 
de juny. Les activitats paral·leles
es reforcen amb  propostes di-
verses que inclouen ires gastro-
nòmiques, demostracions, tastos,
tallers, passejades, ponències, ob-
servació d’animals, visites monu-
mentals o concursos, entre d’al-
tres. D’altra banda, s’han dissen-
yat cinc rutes turístiques a la de-
marcació de Lleida (Pallars Jussà
Nord–Alta Ribagorça, Pallars So-
birà, Pallars Jussà, Garrigues–Se-
grià Sec i Garrigues) i dues a les
comarques de Tarragona (Conca
de Barberà i Terra Alta).

Cap de setmana de «Benvinguts a Pagès»
240 explotacions agràries
de Catalunya obren portes i
programen visites per donar
a conèixer el sector

jamargant - 11/06/2018 10:42 - 2.137.90.81
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L’Ajuntament de Vidreres
executarà a final d’aquest
any i a principi del 2019 la
tercera fase de les obres
d’urbanització al barri an-
tic. Els treballs, valorats
inicialment en 1,2 milions
d’euros, duraran “entre
vuit i deu mesos”, diu l’al-
calde, Jordi Camps (CiU),
i els veïns pagaran un mà-
xim del 15% del cost en
contribucions especials,
hi afegeix.

Des del ple del 8 de
maig, el batlle està facultat
per signar decrets i accele-
rar els tràmits de la urba-
nització. Camps explica
que, setmanes després
d’haver informat els afec-
tats, les contribucions es-
tan ara en el període d’ex-
posició pública i les obres,
en el de posada a licitació.

Prevenir inundacions
Les obres haurien de per-
metre, per exemple, que
no hi hagi inundacions al
carrer Orient quan plou.
“És una cosa que sempre
ens ha preocupat”, co-
menta el batlle. En aquest
carrer hi ha, entre d’altres
equipaments, la biblioteca
Joan Sala i Rigau i el cen-
tre juvenil de Can Torro-
net.

La urbanització inclou-
rà els carrers Jaume Fer-
rer, Migdia, Santa Maria i

el passatge Joanot, en un
sector proper a l’escola
Sant Iscle. S’hi canviaran
el clavegueram, la xarxa
d’aigües pluvials, les vore-
res i l’asfalt. Hi haurà tam-
bé casos en què se soterra-
ran els cables elèctrics si
convé als veïns.

En la sessió del 8 de

maig, l’equip de govern va
informar que les contribu-
cions especials són molt
inferiors a les que hi va ha-
ver en les dues fases ante-
riors (el 2003/04 i el
2008). Camps diu que en
el passat els veïns havien
hagut de pagar “entre el
35% i el 37%”. ■

Jordi Ferrer
VIDRERES

a L’Ajuntament començarà la tercera fase de la urbanització del centre a final
d’any a Els veïns en pagaran el 15% en contribucions, “menys que en el passat”

Deu mesos d’obres per
completar la reforma del
nucli antic de Vidreres

08.05.18
Va ser el dia que el ple va fa-

cultar l’alcalde perquè accele-
rés els tràmits de la tercera
fase del nucli antic.

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

La xifra
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

264.000
euros és el cost de la caldera

de biomassa que l’Ajuntament

instal·larà. Hi ha un ajut de la
Diputació de 70.000 euros.

El ple ordinari de dimarts va
donar compte del romanent
de tresoreria del 2017 (1,4 mi-
lions). L’ajuntament instal·la-
rà una caldera de biomassa
que subministrarà energia a
l’institut, a la llar d’infants i a
altres espais. Val 264.000 eu-
ros i hi ha un ajut de la Dipu-
tació de 70.000. El consistori
instal·larà cinc càmeres de
seguretat més a les entrades
i sortides del poble. Ja s’ha-
vien instal·lat les primeres
temps enrere.

Una imatge de l’encreuament dels carrers Orient i Jaume Ferrer, fa alguns dies. L’Ajuntament

els urbanitzarà a partir de final d’any i completarà la millora del nucli antic ■ JOAN SABATER

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

Caldera de

biomassa i

càmeres

Can Nyera d’Olot acollirà
16 emprenedors a partir
del principi de l’any vi-
nent, moment en què és
previst que s’acabin els
treballs de rehabilitació i
reconversió de l’espai inte-
rior en un servei de treball
compartit. L’Ajuntament

ha aprovat el projecte, que
es posarà a licitació per
180.000 euros i que pre-
serva l’estructura i els ele-
ments característics
d’aquest emblemàtic ne-
goci de la família Guitart.
El projecte és de l’equip
d’arquitectes i enginyers
Colomer-Rifà, que ha dis-
tribuït els 175 metres qua-
drats interiors en un espai

de treball compartit –anti-
ga zona de venda–i un de
serveis. El portaveu de Co-
lomer-Firà, Guillem Colo-
mer, hi ha afegit que l’an-
tic espai de serveis del co-
merç és el que es transfor-
marà més per emplaçar-hi
un servei adaptat, una sala
de reunions i un office. El
projecte també inclou la
renovació de les instal·la-

cions. L’Ajuntament con-
vocarà ara un concurs per-
què una entitat es faci càr-
rec de la gestió del cotre-
ball. Els emprenedors del
nou servei hauran de com-
partir espai i costos. Can
Nyera, de la família Gui-
tart, es va inaugurar el 7
de novembre de 1952 i va
tancar les seves portes
l’any 2000. ■

J.C.
OLOT

Can Nyera d’Olot reobre com a
espai de treball compartit

Una vista de l’antiga sala de vendes de Can Nyera, una

botiga que és prop de les places del Conill i del Carme ■ J.C.

Els bombers van desallot-
jar ahir els edificis adja-
cents al situat al número
16 del carrer Alt del Tura
després que els forjats de
la segona i la tercera plan-
ta col·lapsessin. Els tèc-
nics avaluaran avui si els
veïns poden tornar a casa.

Aquest edifici està aban-
donat, fet que va provocar
la queixa de l’alcalde de la
ciutat, Josep Maria Coro-
minas, respecte a la man-
ca d’inversió als edificis
del casc antic. “Això no és
un cas aïllat i no pot ser
que s’abandonin les cases
com qui tira alguna cosa a
les papereres”, va indicar
l’alcalde a l’ACN. ■

Desallotjats
en col·lapsar a
Olot un edifici
abandonat

Redacció
OLOT

a Els veïns dels immobles adjacents
han dormit avui fora de casa

Imatge de l’immoble que va col·lapsar, ahir a la tarda,

al centre d’Olot ■ ACN



HORA NOVA 2.460  n  19 de juny de 201818 Alt Empordà n comarca

 El Departament de Territori i 
Sostenibilitat, mitjançant Infra-
estructres.cat, ha iniciat la licita-
ció dels treballs de restauració de 
les praderies de posidònia afecta-
des per morts de fondeig als ter-
mes municipals d’El Port de la 
Selva, Llançà, Colera, Portbou i 
Roses, a l’Alt Empordà. L’actua-
ció compta amb un pressupost de 
115.000 euros, i un termini d’exe-
cució de vuit mesos. 

L’actuació inclou la localització 
dels morts de fondeig dels camps 
de boies i la següent valoració del 
grau d’afectació d’aquestes instal-
lacions en els hàbitats d’aquesta 
espècie protegida. En funció de 
cada cas, els morts de fondeig es 
retiraran o es recol·locaran amb 
globus reflotadors a ubicacions 
on no comportin un impacte so-
bre la planta. Seran necessaris 
bussejadors professionals per  
dur a terme aquests treballs tal 
com estableix la normativa. 

Les praderies de posidònia te-
nen un paper clau en els proces-
sos geomorfològics i ecològics, 
sobretot perquè són un hàbitat 
protector i de cria per a moltes es-
pècies. Els treballs de restauració 
de praderies de posidònia a l’Alt 
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Actuen per protegir les praderies de 
posidònia en aigües de l’Alt Empordà

MEDI AMBIENT. PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURA VERDA DE LA GENERALITATY

AL FONS MARÍ. Imatge d’un bussejador i un mort de fondeig amb una boia TES

Empordà previstos pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
també inclouen l’extracció d’al-
tres elements localitzats a les ai-
gües marines del terme munici-
pal de Roses, on ja es va actuar en 
una campanya anterior. Es tracta 
de canalitzacions metàl·liques a 
zones com les platges de Canye-
lles Grosses i Canyelles Petites, i 
a una embarcació abandonada a 
Canyelles Petites, així com la su-
pervisió dels camps de boies exis-
tents. L’actuació es completarà 

planificar actuacions prioritàri-
es en aquest àmbit. Es tracta de 
protegir la xarxa de zones natu-
rals i seminaturals i altres ele-
ments ambientals amb l’objectiu 
de conservar la biodiversitat 

El programa s’emmarca dins de 
l’Estratègia de la Unió Europea 
sobre la Biodiversitat fins al 2020. 
L’objectiu és restaurar ecosiste-
mes degradats per garantir una 
millor connectivitat funcional 
entre ecosistemes, dins i fora dels 
espais Natura 2000.n

El programa Beenergi de la 
Diputació de Girona ha acon-
seguit mobilitzar 34,36 mili-
ons d’euros en inversions en 
energia sostenible. El balanç és 
de 140 actuacions en edificis i 
instal·lacions municipals i 93 
municipis beneficiats. 

Entre altres mesures, el pro-
grama ha impulsat els con-
tractes de rendiment energètic 
amb estalvis garantits, que in-
clouen les prestacions de gestió 
i de manteniment de les instal-
lacions i prestacions referents a 
la inversió que cal executar per 
millorar l’eficiència energèti-
ca de les instal·lacions i reduir 
alhora la contaminació lumí-
nica. S’han acollit a aquesta ti-
pologia contractual municipis 
com Ventalló, Breda, les Planes 
d’Hostoles, Sant Gregori, Besa-
lú i Ripoll. En aquests casos l’es-
talvi energètic ha estat d’entre 
un 56% i un 72%.

Actualment ja s’han signat 
contractes amb altres munici-
pis de la demarcació i en el cas 
de l’Alt Empordà hi ha Ventalló 
i Darnius. L’import d’aquests 
acords representa uns 4,20 mi-
lions d’euros. n

Redacció l GIRONA
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PROGRAMA. BEENERGIY

La Diputació 

mobilitza 34 

milions d’euros en 

energia sostenible

La Mancomunitat Intermu-
nicipal d’Aigües de Garriguella, 
Vilajuïga, Pau i Palau-saverde-
ra rebrà un ajut de 113.160 euros 
de l’ACA (Agència Catalana de 
l’Aigua). Aquesta quantitat ser-
virà per finançar la instal·lació 

Redacció l VILAJUÏGA
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de connexió en alta entre Pau i 
Pedret i Marzà i el subministra-
ment als masos de Pau. L’ajut 
representa una bona part del 
pressupost d’actuació, que és de 
153.872 euros. L’ACA ha atorgat 
més de 5 milions d’euros per mi-
llorar les xarxes d’abastament 
supramunicipals. n

La connexió d’aigua entre 

Pau i Pedret rep 113.000 €

SERVEIS. XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUAY

CANONADA. Exemple de canalització d’abastament d’aigua en alta ACA

El Pla anual per a la protecció 
de boscos a les comarques gironi-
nes representarà una inversió de 
més 3,2 milions d’euros. Les ac-
tuacions es basen en tres eixos: la 
neteja i la cura de la massa fores-
tal que creix al voltant de la xarxa 
elèctrica, la realització de termo-
grafies i les revisions exhaustives 
de totes les instal·lacions.

ELS SISTEMES. Les revisions ter-
mogràfiques en helicòpter es fan 
a les línies d’alta i mitjana tensió. 
D’altra banda, s’ha consolidat l’ús 
de la tecnologia LIDAR (escaneig 
làser del terreny) i s’han comen-
çat a utilitzar els drons no només 
per fer inspeccions visuals de la 
xarxa, sinó també per compro-
var que les distàncies entre la ve-
getació i les instal·lacions elèc-

Redacció l GIRONA
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Endesa inverteix 3,2 MEUR en la 
neteja i la protecció dels boscos

MEDI AMBIENT. ÀMBIT DE LES  COMARQUES DE GIRONAY

LES REVISIONS. Les línies s’inspeccionen  amb helicòpter ENDESA

triques són les correctes. També 
s’han realitzat tales i esporgues 
selectives de les masses forestals 
que creixen al voltant de les in-
fraestructures elèctriques, així 
com inspeccions acurades a peu 
de línia. Com a novetat, i amb la 

col·laboració dels Agents Rurals, 
s’ha començat un estudi pilot per 
reduir la massa vegetal que creix 
a les bases dels suports elèctrics 
aplicant tractaments enzimàtics 
–innocus– i diferents processos 
de compactació. n

amb la col·locació de cartells in-
formatius de les actuacions exe-
cutades i sobre la importància 
d’aquests hàbitats per a la conser-
vació del patrimoni natural i la bi-
odiversitat. Prèviament, es man-
tindran reunions amb els ajunta-
ments afectats per explicar-los el 
projecte i implicar-los en l’actua-
ció de restauració.
  Els treballs formen part del Pro-
grama d’Infraestructura Verda 
de Catalunya, l’instrument que 
el Departament té en marxa per 
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El Departament d’Ense-
nyament ha dut a terme
aquest estiu, aprofitant
com cada any que les aules
són buides d’alumnes i
professors, una trentena
d’obres en centres educa-
tius d’arreu de les comar-
ques gironines, en les
quals ha invertit més de
dos milions d’euros. Per
imports destaquen els

342.191 euros que s’han
destinat a substituir les
cobertes de fibrociment
de l’escola Dalmau Carles
de Girona, els 288.926,68
euros per a l’adequació de
la instal·lació elèctrica de
l’Escola d’Art d’Olot i els
261.135 euros per acabar
la primera fase d’amplia-
ció de l’escola Puig i Sega-
lar de Viladamat. També
destaquen els 187.208 eu-
ros que s’invertiran a am-
pliar l’escola Sant Andreu

de Borrassà; els 163.109
de l’ampliació per a cicles
formatius de feina de pale-
ta a l’institut Santa Eugè-
nia de Girona, i els
155.827 euros per canviar
de coberta de l’edifici prin-
cipal de l’institut de Tossa
de Mar. Tot i que pel que fa
al pressupost no són de les
de més quantia, cal ressal-
tar per la seva rellevància
la instal·lació de més mò-
duls prefabricats a la sego-
na seu de l’institut Ermes-

senda de Girona, a la zona
de Can Prunell, per un im-
port de 90.581 euros, i la
instal·lació d’un ascensor
a l’institut Narcís Xifra de
Girona per un import
94.007 euros. L’ascensor
es col·locarà a la part ex-
terna de l’edifici.

Hi ha obres que ja s’han
acabat i d’altres que no
s’acabaran abans que co-
menci el curs. L’Ajunta-
ment de Girona, per exem-
ple, destina uns 100.000

euros a canviar tanca-
ments de finestres a les es-
coles municipals. Tot just
ara s’està en fase de redac-
ció dels projectes i abans
de final d’any es faran les
actuacions. En aquest sen-
tit, hi ha quatre escoles
–Annexa, Santa Eugènia,
Migdia i l’escola bressol
L’Olivera– on cal fer actua-
cions de reparació a les
teulades. Les obres estan
pendents de licitació i es
faran abans de final d’any.

A mitjan agost, i aprofitant
el festiu escolar, es va co-
mençar la neteja preventi-
va de les cobertes de les es-
coles municipals, que
s’allargarà fins a finals de
setembre, per estar a punt
abans de les pluges de tar-
dor. També hi ha pendents
les obres finals al nou pati
elevat de l’escola Eixime-
nis. Els alumnes ja gaudei-
xen de la part inferior, pe-
rò no pas de la zona eleva-
da. Les obres van acabar a

N. Astorch / Ò. Pinilla
GIRONA

Posada a punt per a
VACANCES · La Generalitat i els ajuntaments aprofiten que les aules són buides per fer reformes als centres educatius
OBRES · El Departament d’Ensenyament ha invertit més de dos milions d’euros en una trentena d’equipaments

Obres estiu 2018
 

 

 

 

NOM DEL CENTRE LOCALITAT TIPUS D'ACTUACIÓ IMPORT

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

* Obres realitzades durant l’estiu. Obres de més durada que acaben aquest estiu. No consta a la llista la finalització de la nova escola de Sant Joan de les Abadesses.
No consten a la llista les obres que es realitzaran fins a final del 2018. No consten a la llista les obres finalitzades abans de l’estiu

Escola Lluís M. Vidal  Agullana  Adequació d’espais per a escolarització (2 aules)  66.647,83

Institut Rafael de Campalans  Anglès  Adequació d'espais de l'antic menjador i escala de sortida d'emergència  66.152,91

Institut Pla de l'Estany Banyoles Alarma 631,62

Escola Carles Faust Blanes Adequació d'espais per a escolarització 2.993,54

Escola Sant Andreu Borrassà Ampliació escola 187.208,82

Escola Puig d'Esquers Colera Substitució paviments escola 46.723,18

Escola de Garrigàs Garrigàs Substitució fals sostre 31.053,55

Institut Ermessenda de Girona Girona Pista de bàsquet + instal·lació mòduls 82.750,91

Institut Santa Eugènia Girona Ampliació per a cicles formatius (de paleta) 163.109,95

Escola Dalmau Carles Girona Substitució cobertes fibrociment 342.191,47

Institut Narcís Xifra Girona Instal·lació d'ascensor 94.007,68

Escola Pompeu Fabra Llançà Adequació d'espais per a escolarització 73.724,6

Escola d'Art Olot Adequació instal·lació elèctrica 288.926,68

Escola Tramuntana Pont de Molins Redistribució d'espais interiors de l'escola per a aula 25923,48

Escola El Frigolet Porqueres Reparació forjat planta baixa 3.466,65

Escola El Bruc Riells i Viabrea Adequació d'espais amb adequació lavabos d'educació infantil 50.757,14

Escola Lluís Castells Riudaura Impermeabilització murs 15.622,31

Escola Les Arrels Salt Pista de bàsquet + instal·lació mòduls 90.581,14

Institut de Tossa de Mar Tossa de Mar Canvi de coberta de l'edifici principal 155.827,34

Institut escola Francesc Cambó Verges Arranjament lavabos 35.014,54

Escola Tramuntana Vilanant Reforç enllumenat d’aules primera planta 4.655,11

Escola Puig i Segalar Viladamat Finalització 1a fase d’ampliació de l’escola 261.135,62
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El futur del país
L’APUNT cions del nostre territori. Unes comarques gironines

on sobren mòduls prefabricats i manquen centres
educatius amb cara i ulls. Projectes urgents, llarga-
ment reivindicats, que la crisi econòmica i el 155 han
fet guardar malauradament en un calaix. No és un te-
ma menys important. Entre aquestes quatre parets es
formen els homes i dones del demà. El futur del país.Òscar Pinilla

Les administracions públiques estan posant a punt els
centres educacions gironins abans que d’aquí a pocs
dies els alumnes inundin les aules i comencin el nou
curs. Milers d’euros invertits en enllumenat, lavabos,
jardineria, pistes esportives i millores en l’accessibili-
tat, entre molts altres. Unes obres que milloraran
–molt o sensiblement, depèn dels casos– les instal·la-

principis d’any, però a la
terrassa s’hi van col·locar
uns barrots que ara s’hau-
ran de substituir per unes
planxes amb microforats
per millorar-ne la segure-
tat.

Els tècnics municipals

també han aprofitat el fi-
nal de l’estiu per fer un re-
pàs de neteja d’herbes i fu-
lles acumulades als patis
durant les vacances i per
omplir les sorreres amb
vista a l’inici de curs. Tam-
bé a Girona ciutat, a prin-

cipi de setembre s’acaba-
ran les feines d’instal·lació
de la nova caldera de bio-
massa a l’escola Carme Au-
guet, que s’estrenarà
aquest curs 2018/19, un
projecte liderat per l’àrea
de Sostenibilitat a través
d’una subvenció de la Di-
putació de Girona. Aques-
ta subvenció inclou (a ban-
da de la construcció) el
manteniment i el submi-
nistrament de combusti-
ble per als pròxims quatre
anys. D’altra banda, s’ha
instal·lat aire condicionat
a la sala gran de les escoles
bressol municipals de la
Baldufa i El Pont. ■

al nou curs
342.191
euros s’han destinat a substi-
tuir les cobertes de fibroci-
ment de l’escola Dalmau Car-
les de Girona.

Operaris treballant en la restauració de la façana de l’Escola
Municipal de Les Planes d’Hostoles. A l’esquerra, els barracons
de l’institut Ermessenda ■ AJ. LES PLANES / M. LLADÓ

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

Les xifres

100.000
euros destinarà l’Ajuntament
de Girona a canviar tanca-
ments de finestres a les esco-
les municipals.

Les noves instal·lacions de l’institut
escola de Sant Joan de les Abadesses
serà l’única inauguració del pròxim
curs escolar a les comarques gironi-
nes. Amb una inversió de 2,5 mi-
lions d’euros, s’obrira la part desti-
nada als alumnes de secundària, que
des de l’any 2010 han ocupat les de-
pendències de l’edifici Duran i Re-
ynals i que eren uns ensenyaments
municipals. La regidora d’Educació,
Montserrat Tallant, ha informat
que, a part de les aules per als alum-
nes, hi ha un laboratori, una aula ta-
ller i una aula de plàstica, a part de
les altres dependències de serveis i
despatxos. Es tracta d’una escola
d’una sola planta i, per tant, sense
barreres arquitectòniques, a la qual
s’han aplicat criteris de sostenibili-
tat. La inversió ha estat de 2,5 mi-
lions d’euros. En canvi, la construc-
ció de la part destinada als alumnes
d’educació infantil i de primària es
deixa per més endavant, quan la Ge-
neralitat tingui disponibilitat pres-
supostària. Es tracta d’una part del
projecte valorada en quatre milions
d’euros. Tallant ha agraït que en
temps de crisi la Generalitat hagi
apostat per construir l’institut esco-
la i ha defensat el model de centre
educatiu que permet de dur a la

pràctica amb aquest tipus d’instal-
lacions. La regidora ha explicat que
hi ha només un equip directiu, un
consell escolar, un únic equip do-
cent i un claustre. I, això, segons
ella, permet de coordinar una única
línia pedagògica des de P3 fins al fi-
nal de l’ensenyament obligatori.

A la mateixa comarca del Ripollès,
s’obriran les instal·lacions de la nova
escola de primària de Campdevànol,
amb un considerable retard respec-
te al calendari previst inicialment,
que preveia l’obertura de portes el
curs passat. Ara, no ho farà al princi-
pi del que comença al setembre, sinó
que està previst que aculli els alum-
nes entre finals d’aquest any i prin-
cipis del vinent. El retard ha estat
causat per la presència de fuel al sub-
sòl, que s’ha hagut de descontami-
nar. La Generalitat ha invertit tres
milions d’euros en les obres i quasi
un mes en la descontaminació.

A la Garrotxa. destaquen les obres
que han servit per enllestir la nova
coberta de l’escola Malagrida i la se-
gona fase de renovació interior de
l’Escola d’Art i Superior de Disseny
també d’Olot. A Sant Jaume de Llier-
ca, s’ha dut a terme la reivindicada
ampliació del centre i que afecten
tant a l’interior com a l’exterior. ■

Garrotxa / Ripollès

Edifici nou a Sant Joan de les
Abadesses després de vuit anys

Una vista de les noves instal·lacions docents de Sant Joan de les Abadesses ■ J.C.
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El president de l’Associa-
ció Federació de Penyes
del Girona, Joaquim Ale-
gret, va lliurar ahir una
placa d’agraïment pel
compromís de CaixaBank
amb el Girona Futbol Club
a la directora de l’oficina
del Mercat del Lleó, Cristi-
na Ortuño, i a la sotsdirec-
tora, Laia Capdevila.

CaixaBank i el Girona
Futbol Club mantenen un
acord de patrocini des de
l’any 2010, mitjançant el
qual l’entitat esdevé part-
ner oficial i soci financer
del club gironí.

L’oficina del Mercat del
Lleó, a la Gran Via d e Jau-
me I, ha estat tematitzada
enguany amb la imatge
del club i de diversos juga-
dors del primer equip.
L’eslògan Orgull gironí i
les fotografies de Stuani,
Pere Pons, Portu, Gra-
nell, Borja Garcia i Ber-
nardo es poden veure als
vidres exteriors de l’ofici-
na des d’avui mateix. A
l’interior, destaca el paper
de CaixaBank com a pa-
trocinador oficial del Gi-
rona FC i els mitjans de
pagament per als simpa-
titzants del club, com la
targeta de crèdit i la polse-
ra sense contacte amb la
imatge del Girona. ■

Placa de les
penyes del
Girona per a
CaixaBank

Redacció
GIRONA

L’Ajuntament de Salt té
previst substituir aquesta
tardor l’enllumenat de
vuit carrers, places i parcs
de la ciutat amb l’objectiu
de reduir la despesa ener-
gètica i augmentar la segu-
retat a la via pública. El
consistori ha detallat que
aquesta renovació es farà
realitat amb una inversió
de 50.000 euros. Es calcu-
la que amb aquest canvi hi
haurà més il·luminació,
tenint en compte que s’ac-
tuarà especialment en els
punts foscos que s’han de-
tectat.

L’actuació permetrà re-
tirar els llums tradicionals
i canviar-los per llums
amb tecnologia led (és
més sostenible que la que
hi havia fins ara i perme-
trà millorar el rendiment
de les instal·lacions, ja que
redueix el consum elèc-
tric). A més, s’han incor-
porat sensors de movi-
ment en determinats es-
pais, com ara a la zona to-
va de la plaça Catalunya.
S’ha fet així per poder op-
timitzar recursos, ja que

l’equip de govern subratlla
la importància de l’eficièn-
cia energètica.

El projecte per millorar
l’enllumenat tindrà lloc al
carrer Prat de la Riba (al
tram comprès entre els
carrers Doctor Ferran i
Rafael Masó); a la zona to-
va de la plaça Catalunya, al
carrer Francesc Macià

(entre Països Catalans i
Pep Ventura); a l’àrea de
jocs infantils del parc de la
Massana; a la vorera de
l’Estació Jove; al Barri Vell
(als carrers Aguilera, Pro-
cessó i Del Rec), al carrer
Tres de Març, i al pati de
Mas Llorenç.

Aquesta intervenció
permetrà crear nous
punts de llum, retallar l’ar-
brat que actualment en ta-
pa alguns, augmentar l’al-
çària dels suports o redefi-
nir-ne la ubicació amb l’ob-
jectiu de garantir una ma-
jor visibilitat als vianants,
segons es recull en l’estudi
elaborat pels serveis tèc-
nics municipals.

El regidor d’Entorn Ur-
bà, Àlex Barceló, hi afe-
geix que el propòsit és, en
síntesi, “actualitzar el sis-
tema d’enllumenat de de-
terminats punts de la ciu-
tat que requerien una ac-
tuació per tal de millorar la
seva visibilitat durant les
nits”.

D’altra banda, aquest
projecte de millora de l’en-
llumenat públic de la vila
de Salt disposa d’una sub-
venció de la Diputació de
Girona. ■

Inversió de 50.000 euros per
millorar l’enllumenat a Salt

Redacció
SALT

a El consistori canviarà aquesta tardor diversos llums tradicionals per altres de tecnologia led en
vuit carrers, places i parcs de la ciutat a En algun d’aquests espais hi haurà sensors de moviment
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carrers, places i parcs és

l’àmbit d’actuació del pro-

jecte, que disposa d’una
subvenció de la Diputació.

“Són tecnologies que
redueixen la despesa
elèctrica, a partir de
criteris d’eficiència
energètica”
Àlex Barceló
REGIDOR D’ENTORN URBÀ DE
L’AJUNTAMENT DE SALT

S’actuarà en els punts foscos que s’han detectat per garantir-hi més visibilitat ■ AJ. DE SALT


