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Reprenen les obres de sis
carrers del centre de Roses
que s’han d’acabar al març
M. VICENTE / Roses

Les obres de millora de
sis carrers del centre de
Roses que s’havien aturat
durant l’estiu s’han reprès
aquesta setmana i està previst que estiguin acabades
el mes de març. Les feines
consisteixen a ampliar les
voreres, suprimir les barreres arquitectòniques i
millorar l’estètica del sector que formen els carrers
Marià Benlliure, Lluís Millet, Doctor Ferran, Doctor
Arruga, Doctor Barraquer
i Doctor Fleming.
Aquestes obres es van
començar l’octubre passat
i, fins al mes de juny, quan
es van aturar els treballs,
es va fer la urbanització
completa del carrer Doctor
Barraquer i també alguns
●

trams dels carrers Lluís
Millet, Doctor Fleming i
Marià Benlliure.
L’Ajuntament explica
que ha tardat un temps més
a reprendre les obres perquè s’ha fet un pla de treball amb l’empresa per garantir que les obres es finalitzin el mes de març i minimitzar, així, les molèsties ocasionades als veïns.
El consistori respon així a
les queixes veïnals que hi
ha hagut en aquest sector a
causa de les obres.
El projecte té un àmbit
d’actuació de 17.000 metres quadrats, 9.400 dels
quals són voreres; 4.400,
calçada, i 2.400, aparcament. Les obres tenen un
pressupost d’un milió
d’euros.
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L’Ajuntament d’Olot recorre al grup
de correfocs Pim Pam Pum per fer
marxar els estornells del Firal
Els veïns fa dies que es queixen de la brutícia i el soroll que generen els ocells
JORDI CASAS / Olot

El grup olotí de correfocs Pim
Pam Pum Foc és a qui l’Ajuntament
d’Olot ha recorregut per fer marxar
dels arbres del Firal, el passeig més
●

Es tracta de provocar un
gran espetec, i en això els
integrants del Pim Pam
Pum Foc Olot són experts.
No en va tenen el rècord
mundial per haver fet esclatar la traca més llarga
del món, registrat al llibre
català
dels
rècords.
L’Ajuntament ha volgut
assegurar-se’n i ha deixat
el tema en mans d’experts.
Els integrants del Pim Pam
Pum Foc faran esclatar traques a l’interior d’un o
més bidons que prèviament penjaran a dalt dels
arbres on fan nit els estornells. Es tracta d’amplificar l’espetec per espantarlos. Aquesta operació es
repetirà durant uns quants
dies amb l’objectiu, segons explica la regidora de
Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot, Marta Fontaniol, d’estressar-los i
evitar així que tornin.
En principi, les primeres traques s’havien de tirar demà a la tarda –entre 5
i 6 és quan els estornells
van als arbres i es preparen
per passar-hi la nit–, però
els petards no han arribat a
temps i es deixa per principi de la setmana vinent.
Fontaniol ha dit que avisaran tots els veïns i acordonaran la zona. Aquesta estratègia es complementarà
amb l’avançament de la
poda dels arbres del Firal,
que en principi estava prevista pel proper mes de febrer i que es farà ara.

característic, la colònia d’estornells
que hi passa la nit. En concret, farà
esclatar traques per foragitar-los. Els
veïns fa dies que es queixen de la
brutícia que generen aquests ocells i

del soroll que fan. A Girona i Figueres, entre altres poblacions, han tingut també molts problemes amb els
estornells i han provat diverses tècniques dissuasives.

Alguns dels caçadors que van participar en la batuda de Figueres, l’any passat. / MIQUEL RUIZ.

Els altres sistemes
Els problemes generats per l’acumulació d’ocells afecten o han afectat
diverses poblacions. A Girona, fa anys
es van arribar a registrar 1,5 milions
d’estornells. Els sistemes utilitzats per
foragitar-los han estat diversos, des
d’un làser i un espantaocells acústic
fins a globus espantaocells, petards i
bengales. El cas més polèmic es va registrar l’any passat a Figueres, on al
parc Bosc es va autoritzar una batuda.
Una cinquantena de caçadors van matar uns 3.000 estornells. Els representants d’entitats ecologistes van dir que
l’operació havia estat més espectacular
que no pas efectiva i van xifrar en un
●

tres per cent el percentatge de baixes.
Això va obligar a fer servir globus espantaocells i una pistola a la zona de
l’hospital i al quadrant nord del parc.
La superpoblació de coloms ha estat
problema a Girona, Olot, Ripoll, Lloret, la Bisbal, Llagostera, Palafrugell,
Sils, Torroella i Castelló d’Empúries.
En aquests casos, es fan captures. A
Girona, des del 1995, se n’han capturat
uns 10.000. En aquesta ciutat, també es
va posar en marxa el Projecte Oreneta
per minimitzar l’impacte dels 1.183 nius que hi havia. Els gavians també han
provocat problemes en poblacions
com ara Cadaqués i Porqueres.

Santa Coloma converteix en zona blava
més d’un centenar d’aparcaments al centre
A.P. / Santa Coloma de Farners
● L’Ajuntament de Santa

119170-884214B

I

N

F

O

R

M

A

C

I

Ó

Coloma ha convertit en
zona blava els aparcaments del carrer Sant Sebastià i de la plaça del Firal, que en total sumen 114
places. Amb aquesta mesura es pretén potenciar la
rotació de vehicles i alliberar dues de les zones comercials de la ciutat.
Aquestes noves zones blaves s’afegeixen a les ja
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existents a la plaça Farners
i a la plaça de l’Ajuntament i es cobreix tot el
centre històric de Santa
Coloma, que és on es concentren la majoria d’establiments comercials.
Mifas serà l’encarregada de gestionar el control
d’aquests aparcaments de
pagament, tal com ja està
realitzant a la plaça Farners i la plaça de l’Ajuntament. En concret, aquesta

setmana s’estan instal·lant
tres parquímetres al carrer
Sant Sebastià, on a partir
d’ara hi haurà 32 aparcaments de pagament, i dos
parquímetres més a la plaça del Firal, on la mesura
afectarà un total de 82 places de pàrquing. L’horari
de les zones de pagament
serà de nou del matí a una
del migdia i de quatre de la
tarda a vuit del vespre.
L’única excepció és la pla-

ça de l’Ajuntament on només s’ha de pagar per
aparcar als matins.
L’Ajuntament ha explicat que amb la zona blava
es potenciarà la rotació de
vehicles i millorarà la mobilitat a la ciutat, «una mesura necessària i que serà
positiva per a tothom».
Afegeixen que els veïns de
la zona tindran més opcions de trobar aparcament al migdia i a la nit.

