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INFRAESTRUCTURES

ENERGIA

L’Ajuntament de Figueres
instal·larà plaques per a
energia solar a les escoles
a Els edificis particulars de la capital de l’Alt Empordà poden sol·licitar des del

mes de març passat els permisos per instal·lar captacions netes d’energia
Josep M. Sebastian
Una vista aèria de la carretera de Gombrèn a la zona de
Campdevànol, que és on s’inicien les obres ■ EL PUNT AVUI

Un pas tímid
cap al nou eix
del Carbó
a Renoven l’asfalt entre Gombrèn i

Campdevànol, però no fan el traçat nou
Jordi Casas
CAMPDEVÀNOL

El Departament de Territori i Sostenibilitat inicia
demà o demà passat els
treballs de millora de la
carretera GI-401 que
uneix Campdevànol amb
Gombrèn, però, de moment, és una actuació de
renovació del ferm i poc
més i no completa l’eix del
Carbó que havia d’unir el
Ripollès i el Berguedà, cosa que significa l’enllaç
dels dos grans eixos viaris
verticals de la Catalunya
interior, el del Llobregat i
el Pirinenc. La millora
d’aquest eix, entre Campdevànol i Guardiola de
Berguedà, es va projectar
en el marc dels ajuts del

pla del Carbó, que la Unió
Europea concedia per reactivar antigues zones mineres i que gestionava el
Ministeri d’Indústria del
govern espanyol. Es va batejar com a ruta del carbó,
en al·lusió a les mines de
carbó que hi havia hagut al
Berguedà. La idea és de
2003 i el 2005 els governs
espanyol i català van impulsar el projecte del primer tram entre la Pobla de
Lillet i Guardiola. L’actuació que ara comença ha estat valorada en 800.000
euros i suposarà la millora
del paviment, de la seguretat del traçat i dels vorals
de la carretera que, en alguns punts, és molt estreta i amb molts revolts. Una
part, es fressarà. ■

SERVEIS

RIPOLL

L’Ajuntament de Ripoll ha
recollit la proposta de Mifas d’aprofitar l’oportunitat de la millora del confort als trens de la línia
Barcelona-Puigcerdà que
hi du a terme el Departament de Territori per ferlos molt més accessibles a

Les escoles de Figueres,
Maria Àngels Anglada,
Anicet de Pagès i Joaquim
Cusí podran disposar de
plaques fotovoltaiques a
les seves teulades si prosperen els tràmits que ha
iniciat l’Ajuntament de la
capital de l’Alt Empordà
per captar energia solar.
Ahir mateix, l’alcalde,
Santi Vila, va signar el decret per avançar en la tramitació que possibilita la
instal·lació de les plaques
en les tres escoles.
El govern municipal de
Figueres l’any 2009 va signar a Brussel·les el pacte
d’alcaldes, segons el qual
la població adquiria el
compromís de fer els possibles per reduir els gasos i
tirar endavant iniciatives
per millorar l’eficiència
energètica i promoure les
energies renovables.
El regidor de Medi Ambient, Pere Giró, recorda
el compromís adquirit en
l’anterior mandat de CiU
sobre l’aposta per les energies renovables i diu que
“és en aquest aspecte que
incideix el projecte per
instal·lar plaques fotovoltaiques en les tres escoles”. I el regidor afegeix:
“Més enllà de l’aprofitament que se’n pugui ex-

Un teulat amb energia fotovoltaica de la plaça de Catalunya de Figueres ■ EL PUNT

treure en vendre l’energia
que es produeix a la xarxa,
l’Ajuntament està enviant
un missatge clar d’aposta
per les energies renovables als ciutadans i ciutadanes.”
A banda de les propostes que parteixen del compromís del mateix consistori, també es fa una crida
als particulars perquè optin per la mateixa aposta i
instal·lin plaques o microaerogeneradors d’electricitat, entre altres alternatives. ■

Energia neta i productiva
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En els darrers quatre anys
han estat diverses les iniciatives que l’Ajuntament ha dut
a terme a favor de l’energia
solar. Algunes d’aquestes
han estat la instal·lació de
plaques al pavelló poliesportiu per escalfar l’aigua de les
dutxes i la construcció de la
coberta fotovoltaica de la
plaça de Catalunya, que es va
fer fa uns mesos. Aquest projecte, a més de permetre la

creació energètica d’una manera més sostenible i neta,
permet a l’Ajuntament ingressar uns quaranta mil euros anuals en concepte d’energia elèctrica venuda a la
xarxa. Ara es fa una crida a
particulars, empreses i comunitats de veïns perquè
s’apuntin al carro. Ho poden
fer assessorant-se a l’Agència Local d’Energies de Figueres.

POLÍTICA

Trens accessibles a
la línia de Puigcerdà
Jordi Casas

FIGUERES

les persones amb mobilitat reduïda. Els trens de la
línia disposaran d’un espai
reservat per a les cadires
de rodes i també tindran
un sistema d’accés a nivell
entre el tren i l’andana. Els
trens estaran a punt a final d’any tal com ha confirmat el conseller del
ram, Lluís Recoder, als alcaldes de la línia. ■

L’independentisme
garrotxí ja té assemblea
Jordi Casas
OLOT

Un grup de garrotxins ha
constituït l’Assemblea de
l’Esquerra Independentista de la Garrotxa (AEIG),
després d’un seguit de reunions que han servit per
constatar la necessitat i
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les ganes de treballar per a
la independència de Catalunya que hi ha a la comarca.
L’assemblea es defineix
com una entitat oberta a
tothom, democràtica i
transparent. “Tenim la voluntat d’articular la unitat
popular com a espai útil

per a totes aquelles persones i col·lectius amb voluntat
transformadora
que lluiten per la llibertat
nacional i social dels Països Catalans des de la comarca de la Garrotxa”,
afirmen els promotors en
un comunicat. L’Assemblea de l’Esquerra Inde-

pendentista de la Garrotxa té la voluntat d’incentivar espais de debat, de reivindicació nacional, social
i d’acció política. En
aquest sentit ja ha organitzat un debat sobre El quin
i com ha de ser el futur de
l’Alta Garrotxa, per al pròxim dia 10 de desembre.
A part, participarà en els
actes contra la Constitució espanyola que organitza l’assemblea de Maulets,
el jovent independentista i
revolucionari, el 5 de desembre vinent a Argelaguer. ■

