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L’Estat aporta un primer ajut pels
danys del foc del setembre al Montgrí
ALBERT VILAR
Torroella de Montgrí

J El

Ministeri de Medi
Ambient, per ordre ministerial, destina 309.000 euros a les obres d’emergència per a la urgent i immediata reparació dels
danys forestals provocats
per l’incendi del setembre
passat al massís del Montgrí, en els termes de Torroella de Montgrí i Ullà.

L’Estat no descarta més
subvencions per cobrir
danys d’infraestructures i
de conreus, que són els altres dos tipus d’ajuts que
van demanar els dos municipis. Mentre que en l’apartat de danys forestals
l’ajut és del 100 per cent,
en els altres dos casos l’aportació estatal és del 50
per cent, segons va explicar
ahir el subdelegat del go-

vern a Girona, Francesc
Francisco-Busquets.
Les obres d’emergència
seran executades per l’empresa pública Tragsa, que
disposarà d’un enginyer
tècnic forestal de la direcció general del Medi Natural per supervisar les actuacions. Les accions es
concretaran a condicionar
les zones cremades, treure
la brossa i eliminar les res-

tes, plantar arbres i recuperar vegetació. A més,
també es preveu fer petites
obres de defensa del terreny i millorar i condicionar els camins, sense
oblidar fer infraestructures de defensa contra incendis. «S’actuarà ja», va
puntualitzar el subdelegat.
Ahir no va ser possible
contactar amb els alcaldes
de Torroella i d’Ullà.
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CiU diu que van voler desgastar-los
amb el pavelló de l’Escola Pia d’Olot
J Olot. CiU d’Olot afirma que el contenciós contra
la llicència del pavelló de l’Escola Pia que va interposar el PSC fa set anys va ser un clar intent
de desgastar el govern convergent d’aleshores, d’Isabel Brussosa. Per CiU, ara s’ha retirat el contenciós
per evitar que es posi en evidència la mala gestió
del PSC o que s’hagi de pagar una indemnització
milionària. El partit recorda que el PSC es va comprometre a enderrocar el pavelló si arribava a governar. L’agrupació comarcal del PSC manté que
ha retirat el contenciós en benefici de la ciutat.
L’alcalde, Lluís Sacrest, ho va celebrar al ple. / J.C.

Els làctics de La Fageda de Santa Pau
també s’incorporen a la Cuina Volcànica
J Santa Pau. Cuina

Volcànica i la cooperativa La
Fageda van signar ahir un acord per incorporar
els productes làctics de l’entitat als plats del grup.
Es van presentar tastets d’aperitius amb salsa de
iogurt (Els Ossos); iogurt amb maduixots (L’Hostalet); gelat de torró amb iogurt (Can Xel); delícies
de llimona amb iogurt (Can Barris), i magdalenes
de iogurt amb fesols de Santa Pau (Self Service
La Garrotxa). Cuina Volcànica té acords també
amb la Cooperativa de la Vall d’en Bas per les
patates i els naps negres, i amb Can Rovira de
Batet, pel fajol. / J.C.

L’alcalde de les Planes vol que es
faci la variant, però amb un altre traçat
J Les Planes d’Hostoles. L’alcalde de les Planes, Ferran
Pedró, diu que vol la variant de la C-63, però
amb uns bons accessos des de la carretera de
les Encies, també reclamats pel seu homòleg de
Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveras, i un
traçat més proper al polígon de les Arrals. Pedró
ha rebatut així el conseller de Política Territorial,
Joaquim Nadal, que alertava que la renúncia a
una obra de 6 milions d’euros a punt per a final
d’any comporta un retard de 5 anys. / J.C.

A punt per diumenge una altra edició
de La Marxosa de Castellfollit
J Castellfollit de la Roca. L’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca, amb la col·laboració de la colla Els
Marxosos, ha organitzat per diumenge vinent la
catorzena edició de La Marxosa, una de les caminades més populars de la Garrotxa. La sortida
és a Oix a les 7 del matí. L’arribada també és
a Oix. Les inscripcions s’han de fer a un quart
de set a un preu de 5 euros. El temps de marxa
efectiu és d’entre 4 i 5 hores. Hi haurà recordatori
per als participants de l’any passat. / J.C.
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e Repintada de carrers a Banyoles. L’Ajuntament de Banyoles ha contractat l’associació Mifas
per repintar carrers de la Vila Olímpica, fent-hi
també millores viàries. A més, preveient l’obertura
de l’escola de la Draga, el passeig de la Generalitat
serà de sentit únic per així ampliar la bossa d’aparcaments de la zona. / O.M.

