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COMARQUES

Els permisos a menors per reagrupament
familiar cauen un 52 per cent en dos anys

URBANISME

 Tot i el descens, Girona continua essent una de les províncies on més se n’atorguen

Argelaguer aprova
inicialment el POUM

Breus

ANIOL RESCLOSA

GIRONA | LAURA FANALS

No és cap secret que, després
d’anys de creixement econòmic i
demogràﬁc –sobretot gràcies a la
immigració–, en els darrers anys
les comarques gironines han patit una aturada en tots els sentits.
Bàsicament, l’abundant immigració que havia arribat durant els
darrers anys ha deixat de fer-ho, i
en alguns casos els immigrants ﬁns
i tot han decidit tornar als seus països d’origen, ja sigui acollint-se al
retorn voluntari que ofereix l’Estat
o bé anant pel seu compte. Això ha
fet, també, que la xifra d’autoritzacions de residència temporal
atorgades a menors de 18 anys gràcies al reagrupament familiar s’hagi reduït molt considerablement en
els darrers temps, ja que també hi
ha moltes menys sol·licituds.
Segons dades de l’Estat donades
al diputat de Guadalajara Rafael
Antonio Hernando (PP), a les comarques gironines, la xifra màxima d’autoritzacions de residència
atorgades a menors de 18 anys gràcies al reagrupament familiar es va
assolir l’any 2007, quan es va arribar a la xifra de 2.690. Des del 2004
i ﬁns aquell moment, la xifra s’havia mantingut estable al voltant del
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L’any 2007 es va arribar fins
als 2.690 permisos, mentre
que l’any 2009 se’n van
atorgar només 1.288

Diverses famílies d’origen estranger passegen pel centre de Salt.

PERMISOS A MENORS PER REAGRUPAMENT
LES DADES DE 2010 ARRIBEN NOMÉS FINS AL DIA 21 D’ABRIL
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miler de permisos anuals, però des
d’aquell 2007 la quantitat ha anat
descendint paulatinament ﬁns a situar-se als nivells de 2004.
La primera davallada es va pro-
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duir entre el 2007 i el 2008, quan la
xifra d’autoritzacions es va reduir
en gairebé un 58%, passant de
2.690 a 1.134 permisos. El 2009 va
haver-hi un lleuger repunt, situant-

se en 1.288, però entre 2009 i 2010
(amb dades ﬁns a 21 d’abril) es preveu un nou descens, ja que de moment només n’hi ha hagut 230. En
global, entre 2007 –any del rècord– i el 2009 –darrer any
tancant–, el descens ha estat del
52%.
Però malgrat aquesta reducció,
Girona continua essent una de
les províncies on s’atorga un major nombre de permisos, malgrat
que no es troba entre les àrees més
poblades d’Espanya. L’any 2004
ocupava la tercera posició en la
classiﬁcació del conjunt de l’Estat,
i no ho feia a nivell percentual sinó
total: només Barcelona i Múrcia
atorgaven més autoritzacions d’aquest tipus que les comarques gironines. Ara, Girona ha descendit
ﬁns al sisè lloc, per darrere de
Barcelona, Madrid, Saragossa, València i les Illes Balears, però tot i
això continua a la part alta de la
taula.

El Consell de la Garrotxa
Foment ha licitat les obres
aprova un pressupost de prop d’adequació de l’entorn del
de 16 milions per al 2011
pont romànic de Besalú
OLOT | X.VALERI

El ple del Consell Comarcal de la
Garrotxa ahir a la nit va aprovar un
pressupost consolidat de
15.848.669 euros. Els comptes es
van aprovar amb l’abstenció del
PSC i el vot en contra d’ERC. Un total de 8.694.608 euros correspon a
inversions ambientals. Així, s’hi
preveuen 1.200.000 euros per al Pla
de Sanejament d’Aigües Residuals
Urbanes. En aquest apartat, s’hi
contemplen la construcció d’un
col·lector i d’una planta potabilizadora a Sant Jaume de Llierca i les
obres d’ampliació de la depuradora de Besalú. També s’hi preveu

la construcció de la planta depuradora de l’Alt Fluvià i el projecte
de millora del sanejament de Castellfollit de la Roca. Una altra part
important és el desplegament de
la recollida selectiva de la fracció
orgànica als municipis petits.
L’altra inversió important,
2.256.ooo euros, correspon a l’arranjament de camins.
Els comptes preveuen la
continuïtat de la política de compres conjuntes de servei i material
per part dels municipis. El pressupost per contemplar la congelació de les retribucions de l’equip de govern.
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El Ministeri de Foment ha licitat
les obres d’adequació de l’entorn
del pont romànic de Besalú. El
pressupost base de presentació
d’ofertes és de 664.595, 23 euros, en
tant que el límit de presentació d’ofertes s’acaba el 13 de gener del
2011. L’alcalde de Besalú, Lluís
Guinó (CiU), va concretar que el ﬁnançament prové de l’1% destinat
a accions culturals del Ministeri
d’Habitatge.
L’alcalde va explicar que preveu
l’inici de les obres als primers mesos del 2011. Segons ell, l’acció consistirà en una millora general dels

entorns de les zones del Cementiri i de Martinot. Totes dues molt
visibles des del pont. Va avançar
que el projecte hi contempla vials
de manteniment i una millora
paisatgística important. El projecte
també contempla la reforma dels
carrers Tallaferro i Rocafort.
Guinó va apuntar que, fa poc
temps, van aparèixer uns assentaments romans a la zona. L’acció,
segons ell, servirà per destacar la
part visibles de les restes arqueològiques.
Fa poc, l’Ajuntament va dur a terme una obra de consolidació d’un
dels pilars del pont romànic.

Agradezco al Señor de la Divina
Misericorda por el milagro
concedido el 14 de noviembre
de 2010, a las tres de la tarde.
Es la hora propicia del Señor D.M.

Pido a todas las personas que pidan en nombre
de él y se les concederá lo que sea.
Gracias Señor Divina Misericordia.

Su fiel devota. Mercedes Muñoz.
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L’Ajuntament, en el darrer ple, va
fer l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM). El document conté la memòria descriptiva i justiﬁcativa, i els
plànols informatius i normatius.
També abasta el catàleg de béns protegits i el de cases rurals.
El període d’informació pública és
de 45 dies. Durant aquest temps han
suspès l’atorgament de llicències a
les àrees objecte del planejament.
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ACCIONS BENÈFIQUES

Donen 2.000 euros als
minusvàlids d’Olot
OLOT | DdG

L’Associació de Comerciants
d’Olot, l’Associació d’Hostalatge de
la Garrotxa i la Fundació La Caixa
han donat 2.000 euros a la Coordinadora d’Associacions de Discapacitats de la Garrotxa. La Coordinadora acull el grup Mifas,
l’Agrupació de Persones Sordes
de la Garrotxa, l’Associació de Discapacitats de les Comarques Gironines i l’Associació d’Amics dels
Nens d’Educació Especial.
IMPOSTOS LOCALS

Bianya aprova les
ordenances fiscals
VALL DE BIANYA| DdG

L’Ajuntament de la Vall de Bianya
ha fet l’aprovació deﬁnitiva de les
ordenances ﬁscals per al 2011.
Així ha quedat aprovada en 148 euros la taxa per a la recollida i tractament de deixalles als habitatges
familiars. En el cas de botigues i petits tallers la recollida val 243 euros.
El preu per als bars i cafeteries és
de 564 euros. Els restaurants de
menys de 40 places han de pagar
656 euros i els de més, 936 euros.

Ramona Juncà és la nova
regidora a Camprodon
Ramona Juncà (CiU) va prendre
possessió de la regidoria en el
darrer ple. Va substituir Xavier
Sala, que ha plegat per motius
personals. Estan a l’oposició.
El Ripollès participa al
Pla de consum de fruita
Onze escoles del Ripollès participen al Pla de Consum de fruita
a les escoles ﬁnançat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat.

