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EL PUNT AVUI
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URBANISME

MEDI AMBIENT

ERC alerta que a Olot hi ha
guals nous a les voreres
que són com “banyeres”
a El grup municipal dubta que s’ajustin a la legalitat vigent en aquesta matèria
i demana que s’arreglin a El PSC vol que s’unifiquin els passos de vianants

Bandada d’estornells, en una de les zones arbrades de
Figueres ■ R.C.

Figueres, a punt
per a l’arribada
massiva anual
d’estornells
El gual que s’ha construït a la vorera de la carretera de Santa Pau, a prop del pont de Cal Russet ■ J.C.

Jordi Casas
OLOT

Els nous guals que l’Ajuntament d’Olot construeix
en algunes de les voreres
de la ciutat semblen banyeres i són de dubtosa legalitat. Això és el que ha
denunciat la regidora
d’ERC, Clara Casanovas,
la qual ha alertat sobre els
riscos que comporten per
als vianants i sobretot per
als que tenen la mobilitat
reduïda. Segons ella, la
forma de receptacle fons
fa que, quan plou com
aquests darrers dies, s’hi
acumuli aigua. Casanovas
ha explicat que és impossi-

EDUCACIÓ

L’edifici Sayós
de Ripoll ja
acull alumnes
—————————————————————————————————

Els 250 alumnes del Centre
d’Autoformació del Ripollès
ja s’han traslladat a la tercera
planta de l’edifici Modest
Sayós de Ripoll dels Salesians. Les obres d’adequació
d’aquesta planta, on també
hi ha els prop de 200 alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes, han costat 214.700 euros, sufragats sobretot pel
Consell del Ripollès. ■ J.C.

La xifra

—————————————————————————————————
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faroles de la carretera de la
Canya vol el PP que es moguin per il·luminar passos
de vianants.

ble que algú amb cadira de
rodes els utilitzi i, fins i tot,
ha posat en dubte que Mifas, que col·labora en el pla
d’eliminació de barreres
arquitectòniques dels espais públics, hi hagi donat
el vistiplau. Per la seva
banda, la regidora del PP,

Júlia Sala, ha demanat
que es desplacin les dues
faroles que hi ha a la carretera de la Canya per fer-les
coincidir amb la zona on hi
ha els dos passos de vianants anteriors al tanatori
per fer-los més segurs. El
regidor de Via Pública, Josep Gelis, ha dit que estudiaran aquests temes.
Passos
El PSC d’Olot ha demanat
a l’equip de govern que
mantingui els criteris tècnics fixats quan ells governaven a l’hora de senyalitzar els passos de vianants
per fer-los més segurs. Es
tracta, segons el regidor

socialista Antoni Bach, de
distingir els que estan regulats per semàfors dels
que no ho estan. Per al primer cas, es va decidir pintar ratlles discontínues
gruixudes a banda i banda
del pas per donar prioritat
al senyal lumínic i, en el segon, pintar-los de la manera convencional. Bach ha
recordat que els passos de
vianants s’anaven adaptant a aquests criteris
quan calia repintar-los
–en aquest segon cas,
també es pintaven més estrets per estalviar pintura– i ha demanat al govern
que ho continuï fent i eviti
confondre els vianants. ■

a Se n’esperen a milers quan la fred
arribi des del nord a L’objectiu de les

mesures, fer-los fora del centre
Joan Puntí
FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres
ja està a punt per mantenir la batalla anual contra
els estornells. Amb l’arribada de la fred a països del
centre d’Europa (nord de
Polònia, Txèquia i nord
d’Alemanya
especialment), centenars de milers d’estornells es desplacen al sud, amb parada
obligatòria a l’Empordà.
L’experiència dels darrers
anys serveix per descartar
el foragitament complet
d’aquests ocells i les estratègies implantades estan
dirigides a convidar-los a
marxar de les zones cèntriques de la ciutat, on els
excrements malmeten el
mobiliari urbà i el sotabosc
provoca un problema gros
de neteja.
El regidor de Medi Ambient, Pere Giró, lamenta
que la Generalitat no consideri una plaga aquesta
ocupació anual: “Si fos així
disposaríem d’altres mètodes per resoldre aquest
problema que per nosaltres és important. Ens
hem de conformar amb
actuacions que els facin
fugir de la zona centre.”
Superades ja les batudes

de caçadors, els globus, els
llums d’emergència, els
aparells d’ultrasons fixos,
la crema de sofre i les xarxes protectores d’arbres,
els mètodes rotatoris i el
factor sorpresa s’han convertit en els més efectius.
“Els espantaocells acústics, amb vuit altaveus fixos, dispositius làser i candeles romanes són alguns
dels sistemes que més fem
servir”, explica Giró.
El tècnic de Parcs i Jardins Emili Gispert és l’expert en la batalla anual.
“Sabem que hem d’evitar
la rutina d’un sol so. En
l’equip de megafonia canviem freqüències per sorprendre’ls”, explica. L’observació
dels
hàbits
d’aquests ocells a la zona
ha permès saber que els
seus hàbitats diürns els
fan moure’s per Vilabertran, Vilafant i Fortià i
també que hi ha una colònia sedentària que viu entre els Aiguamolls de l’Empordà i els de Pals. Els estornells poden arribar a
malmetre els olivars i, per
tant, tants enemics tenen
entre els avis que passegen per la Rambla com entre els pagesos que treballen tot l’any per obtenir la
millor collita possible. ■

