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POLÍTICA

MEDI AMBIENT

La subdelegació vol
racionalitzar els edificis
de l’Estat a Girona
a El subdelegat, Carles Jaume, comença un procés per avaluar la situació en

la qual es troben els edificis i propietats que té l’Estat a Girona
Joan Trillas
GIRONA

L’exemplar trobat a l’Alt Empordà de vespa asiàtica, una
espècie invasora molt agressiva ■ ACN

La racionalització dels edificis públics de l’Estat a Girona forma part de l’agenda del nou subdelegat,
Carles Jaume, que ha iniciat un procés d’anàlisi per
determinar en quina situació es troben els immobles i com s’hi pot incidir,
amb vista a una racionalització. Un procés llarg i
complex, especialment
pel gran nombre d’equipaments que té l’Estat, des
de locals fins a casernes de
la Guàrdia Civil, entre d’altres. Ara, però, es troben
en la fase inicial del procés.

Atrapen una
vespa asiàtica
reina a Rabós
a L’exemplar localitzat és el primer

que es captura a Catalunya
El subdelegat, Carles Jaume, i el president de Mifas, Pere Tubert, ahir a Girona ■ J.T.

Mifas, a la subdelegació
Ahir, el subdelegat va
inaugurar l’exposició del
concurs d’art que va celebrar Mifas, als baixos de la
subdelegació, que havien
estat ocupats per la llibreria de la Generalitat. Jaume va destacar que la societat disposi de la subdelegació i dels seus espais
per fer activitats: “Volem
obrir més la subdelegació
a la societat civil i que sàpiga que som al seu costat”,
va dir Jaume. El president
de Mifas, Pere Tubert, va
agrair ahir poder disposar
del local i va destacar el
bon nivell dels concursants. Els guardonats van

Un apicultor que té installats ruscos d’abelles en
una zona entre Rabós i Vilamaniscle, a l’Alt Empordà, ha capturat un exemplar reina de la vespa asiàtica, una espècie invasora
molt agressiva que és una
amenaça per a les abelles,
ja que deixa els ruscos despoblats. És la primera vegada que es captura una
mare d’aquesta espècie a
Catalunya. “És un insecte
impressionant”, explica
Jordi Abel, que no va tenir
dubtes quan la va veure, ja
que des de l’any passat els
productors de mel gironins estan en alerta després que se’n confirmés

l’entrada des de la frontera francesa, un fet que temien des de feia temps i
que els ha obligat a col·locar trampes per aturar-la.
La finca on la va trobar
pertany al mateix propietari que l’any passat va
capturar el primer exemplar a les comarques gironines i que va permetre
confirmar la seva arribada
a la demarcació.
Capturar la reina és el
gran objectiu en la tasca
d’eliminació d’aquesta espècie invasora, ja que una
mare com aquesta dóna
vida a “milers” de vespes.
Es calcula que poden arribar a pondre 20.000 ous,
depenent de la disponibilitat de menjar i les condicions de l’entorn. ■

guamolls de l’Empordà
perquè resulta contrària
als interessos públics i podria fomentar usos especulatius privats, indesitjables i totalment diferents
dels que té el deure de protegir l’administració pública, en un espai natural
protegit i que ja és de la Generalitat.
En la carta tramesa a
l’administració catalana,
Iaeden demana que l’Incasòl procedeixi a la paralització de l’expedient de
venda directa de la Torre

d’en Mornau. També reclamen que la finca sigui
catalogada explícitament
com a bé de domini públic i
sigui adscrita als òrgans
gestors del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà. Iaeden considera
que aquesta finca no pot
mantenir-se sota la gestió
de l’Institut Català del Sòl,
ja que no té entre les seves
atribucions la de la gestió o
administració d’aquest
patrimoni protegit i excepcional, pel seu interès
natural i biològic. ■

ACN

La frase

Nova utilitat per als espais

“Volem obrir més la
subdelegació a la
societat civil i que
sàpiga que som al seu
costat”

Un dels locals que té l’Estat a
Girona i que, actualment, estan desocupats, són uns baixos a la subdelegació, a la
Gran Via, que havia ocupat la
llibreria de la Generalitat,
abans que es traslladés al
nou edifici de la delegació del
govern. El trasllat ha comportat que aquest local, a peu de
carrer, estigui sense un ús
concret, tret de l’exposició
que hi fa aquests dies de Mifas. Ara, però, s’estan valorant diverses possibilitats
per tal de donar-hi utilitat.
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Carles Jaume
SUBDELEGAT DEL GOVERN A GIRONA

ser Àlex Viñolas, Antonio
Lara i Dulce Villa, i uns accèssits per a Lluís Ayllón,
Jordi Famxo i Elvira Serra. L’exposició es podrà
veure fins a la diada de
Sant Jordi. ■

Una de les que es té en compte, si bé encara no està concretada, és la possibilitat que
la Casa del Mapa ocupi
aquest espai de la subdelegació. El Centro Nacional de Información Geográfica i l’Instituto Geográfico Nacional ja
disposen de diversos centres
on ofereixen productes del
seu catàleg, així com orientació i informació per a l’elecció
del producte més adequat relacionat amb les seves activitats i les seves àrees temàtiques.

RABÓS / VILAMANISCLE

MEDI AMBIENT

Els ecologistes s’oposen a la
venda d’una finca als aiguamolls
Esteve Carrera
GIRONA

L’anunci per part de l’Institut Català del Sòl de posar a la venda la finca de La
Torre d’en Mornau, situada al Parc dels Aiguamolls
de l’Empordà, ha provocat
reaccions de rebuig de

l’entitat ecologista Iaeden.
La finca té una superfície
d’unes noranta hectàrees
(901.684 m²) distribuïdes
entre els termes municipals de Castelló d’Empúries, Pau i Peralada (Vilanova de la Muga). Iaeden
ha manifestat la seva oposició al procés de venda en-

viant una carta a Incasòl i
al conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder, demanant que se suspengui la venda. Els ecologistes consideren que
l’únic objecte d’aquesta
operació serà “fer diners”,
prescindint dels valors naturals d’aquests terrenys,
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i denuncien “una pèssima
gestió per part dels responsables de la Generalitat”.
Segons el grup Iaeden,
l’anunci de la venda de la
Torre d’en Mornau representarà un frau a les lleis
de protecció de la natura i
del Parc Natural dels Ai-

