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L’Ajuntament
prepara el recurs
contenciós contra el
pla de Vacamorta

La romeria
provincial serà
el 5 de juny a
l’ermita de Santa
Caterina
TORROELLA DE MONTGRÍ
C.T.B.

 El pròxim alcalde, Salvi Casas, seguirà amb

l’oposició municipal al polèmic abocador
Sistema d’endoteràpia en un arbre de Palafrugell.

Palafrugell aplica la
lluita biològica contra
plagues en arbres
PALAFRUGELL | DdG

El Servei Municipal de Manteniment de Jardineria de Palafrugell
ha posat en pràctica dos nous mètodes alternatius de baix impacte
ambiental pels tractaments ﬁtosanitaris de l’arbrat urbà: l’endoteràpia vegetal i el control biològic
de plagues. En concret, l’endoteràpia consisteix en la injecció en el
tronc de l’arbre d’una substància
nutritiva o ﬁtosanitària, que és
assimilada d’una forma més eﬁcaç
i més innòcua per la salut de les
persones que la tradicional sulfa-

tació amb productes químics.
Aquest tractament s’ha aplicat als
carrers Bruguerol, Enric Granados
i Isaac Albéniz, a les avingudes de
Pozo Alcón i Mestre Josep Bonay
i Vidal i a les places Mirepoix i Doctor Joan Baptista Mas. El control
biològic de plagues es fa aportant
als arbres depredadors naturals
com les marietes que consumeixen de forma natural un gran
nombre dels patògens que causen
les malalties als arbres. El tractament s’ha aplicat al carrers Barris
i Buixó, Pompeu Fabra i Ample.

CRUÏLLES
C.TORRAMADÉ

L’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura ja ha
encarregat al seu advocat que treballi en el recurs contenciós administratiu contra el pla especial
que ha de legalitzar l’abocador de
Vacamorta i que ha estat aprovat
deﬁnitivament per la Generalitat.
L’alcalde, Ramon Nadal, ha explicat que era necessari que l’actual
Ajuntament tirés endavant el recurs perquè si no es podria exhaurir el termini per presentar-lo
si s’esperés al nou govern. Nadal ha
precisat que, en tot cas, si el nou
Ajuntament no vol tirar endavant
amb el recurs, ja el podrà aturar.
No obstant això, aquesta no és la
voluntat que ha manifestat el futur
alcalde, Salvi Casas, i que ha estat
primer tinent d’alcalde els darrers vuit anys. Casas ha assegurat

que com ﬁns ara, la seva intenció
és la d’oposar-se a la legalització de
l’abocador i, per tant, a favor que
es clausuri.
Res notificat de les argileres
D’altra banda, respecte de la darrera interlocutòria judicial sobre la
sentència contra dues argileres
que van fer extraccions sense tenir
la llicència pertinent, Nadal ha
manifestat que a l’Ajuntament encara no li ha estat notiﬁcat. En tot
cas, assegura que tant bon punt van
tenir coneixement que havien caducat els expedients sancionadors
a les dues argileres condemnades, l’Ajuntament en va obrir un de
nou. No veu el jutjat aquesta celeritat de l’Ajuntament, sinó tot el
contrari. Per aquest motiu, vol
multar amb 200 euros l’alcalde
per cada dia que passi sense que es
resolguin els expedients i es restauri
un dels espais.

La Coordinadora d’Entitats Culturals Andaluses de la província de
Girona va presentar ahir a Casa
Pastors de Torroella de Montgrí la
XVIII edició de la romeria provincial, que aquest any se celebra el 5
de juny en aquesta localitat i en
què s’anirà ﬁns a l’ermita de Santa Caterina. Els organitzadors preveuen que hi assisteixin entre
2.000 i 2.500 persones d’entitats
culturals andaluses d’arreu de les
comarques gironines. La Coordinadora està integrada per l’Olivo
de Torroella, la Casa d’Andalusia de
Blanes, Poetas Genil-Girona, Asociación d’Amigos Rocieros de Llança i les Associacions Culturals Andaluses del Ripollès, Olot, la Bisbal,
Palamós, Figueres, Vilobí i la Jonquera.
La romeria començarà a dos
quarts de nou del matí a l’església
de Sant Genís de Torroella i anirà
ﬁns a l’ermita per Ullà. A les dotze
del migdia hi haurà la missa rociera
amb ofrenes a la verge i es farà una
sardinada. Les entitats faran actuacions.
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Veïns de Cruïlles es queixen de
la mala recepció de la TDT
 Expliquen que en el nucli

urbà no es veuen
determinats canals
durant la tarda i el vespre

L’Ajuntament té constància
de la problemàtica i està
mirant d’on prové aquest
mal subministrament

CRUÏLLES | C.T.B.

vegi res, sinó que no tenen recepció de senyal entre el migdia i
el vespre, ha explicat l’Emilio Rueda, veí de Cruïlles. La falta de senyal afecta a tots els canals a excepció dels que formen part de Televisió de Catalunya, ha concretat
aquest veí. El regidor d’Informació
i Noves Tecnologies de l’Ajuntament, Jordi Cassanyes, ha comentat que tenen constància d’a-

Veïns de la localitat de Calonge
s’han queixat que des de fa una setmana pateixen talls en la recepció
del senyal de la Televisió Digital
Terrestre. Aquests veïns han explicat que ja quan es va fer el canvi de la televisió analògica a la
TDT van estar-se diversos dies
sense poder veure la televisió. El
cas actual, però, no és que no es
PLATJA D’ARO

Arriba la 22a trobada de
cotxes nord-americans

quests problemes però no per les
persones directament afectades.
Cassanyes ha afegit l’Ajuntament
està fent gestions per esbrinar què
passa. Rueda explicava ahir que
ﬁns a la una de la tarda van tenir
senyal per a tots els canals, però
que a partir d’aquella hora només podien veure els canals de la
televisió autonòmica. El veí ja ha
exposat la seva queixa tant a la Generalitat com al responsable de la
senyal i al tècnic que li va posar
l’antena. Rueda també ha volgut diferenciar l’actual problemàtica de
la que pateixen altres punts del
municipi, com Puigventó, on el senyal deﬁcient és constant.

L’Estartit acull el XVI Campionat
de Tir per minusvàlids

PLATJA D’ARO | DdG

Platja d’Aro acollirà avui i demà
la 22a Trobada Nacional i 17a Internacional de Cotxes Nord–Americans. La concentració dels American Cars 2011 tindrà lloc a l’aparcament municipal de Masia
Bas de Platja d’Aro i es podran veure, entre d’altres, vehicles de marques tan mítiques com ara Cadillac, Buck, Ford, Chevrolet o Lincoln. Organitza la trobada l’American Car Club de Catalunya.

L’ESTARTIT | DdG

La sala polivalent de l’Estartit
acull demà al matí i migdia el XVI
Campionat de tir de Catalunya
per a persones amb discapacitat física. La competició començarà a
les nou dle matí amb una primera demostració amistosa de carrabina entre els socis de l’Associació de Tir Olímpic Medes Montgrí
i, posteriorment, començarà el
que és el Campionat.

Aquesta és la sisena edició del
Campionat que se celebra a l’Estartit gràcies a l’Associació de tir local. En la modalitat de pistola, hi
prendran part quatre tiradors: un
soci de l’Associació Medes Montgrí, un soci de Girona i dos membres de Mifas. Pel que fa a campionat de carrabina, hi prendrà
part un tirador de Llagostera, un altre de Girona, un de Barcelona i un
soci de Mifas.

El Mercat Municipal ha iniciat una etapa dinamitzadora.

El Mercat Municipal de
Palamós amplia l’horari a
les tardes dels divendres
PALAMÓS | DdG

El Mercat Municipal de Palamós
ha ampliat el seu horari dels divendres a la tarda, concretament
de les cinc de la tarda a dos quarts
de vuit del vespre. Aquesta ampliació de l’horari d’obertura que
se suma al ja establert (de dilluns
a dissabtes dedos quarts de vuit
delatí a les dues de la tarda), va ser
aprovada l’abril passat per l’assemblea de l’Associació de Comerciants i Comunitat de Propietaris de les parades del Mercat
Municipal de Palamós, amb la vocació de millorar el servei i l’atenció al client d’aquest equipament

comercial, que amb unes 50 parades esdevé un destacat motor
econòmic del comerç de Palamós. A banda del nou horari, el
Mercat Municipal també està posant en marxa diverses campanyes de dinamització comercial dirigides als seus clients habituals i
a la captació de nous clients.
Un clar exemple d’activitat dinamitzadora és el Concurs de Dibuix de Sant Jordi que es va celebrar el passat mes d’abril o bé la
nova campanya de sortejos que
l’Associació de Comerciants i Comunitat de Propietaris de les parades del Mercat Municipal.

