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Cultura atura les obres d’un
ediﬁci al nucli antic d’Ullastret
 Un veí i SOS Empordanet han denunciat que trenca l’harmonia arquitectònica del BCIN
CARLES TORRAMADÉ

ULLASTRET | CARLES TORRAMADÉ

El Departament de Cultura de la
Generalitat i l’Ajuntament d’Ullastret han aturat les obres de
construcció d’un ediﬁci al nucli
històric de la vila, declarat bé cultural d’interès nacional al maig de
l’any passat. L’alcalde d’Ullastret,
Miquel Gatius, ha concretat que fa
un mes que es va determinar
aquesta mesura i que la Comissió
de Patrimoni Cultural està revisant
l’expedient per comprovar si el
projecte s’adequa a les prescripcions que marca la qualiﬁcació de
BCIN. En aquest sentit, ha concretat que l’ediﬁci superaria l’alçada màxima, cosa que implicaria
que s’hagués de reduir una seixantena de centímetres. Aquesta
revisió va inciar-se arran d’una
denúncia presentada pel veí del
nou ediﬁci, Francesc Feliu, i l’entitat SOS Empordanet.
Sobre el procés, Gatius ha explicat que el promotor de l’obra va
presentar un projecte inicial que va
obtenir el vistiplau de Cultura i l’Ajuntament. No obstant això, més
tard va presentar una modiﬁcicació del projecte i va començar a
desenvolupar-la sense esperar que
la Comissió de Patrimoni s’hi pronunciés. És en aquesta modiﬁcació on se superaria l’alçada permesa, ha afegit el batlle d’Ullastret.
Tant el veí com SOS Emporda-

Santa Cristina
posa en marxa
el web de
patrimoni
cultural local
SANTA CRISTINA D’ARO | DdG

L’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro posa en marxa el web de patrimoni de Santa Cristina d’Aro
amb l’objectiu de donar a conèixer
el patrimoni cultural del poble. La
manca d’espai físic per poder mostrar al públic els quadres propietat de l’Ajuntament, els fons
i col·leccions de l’arxiu municipal
o les col·leccions privades com la
d’artesania en suro d’en Pere Ciurana Costa «Batet» i la voluntat de
donar a conèixer tot aquest patrimoni a la ciutadania, han generat
la necessitat de crear el web on es
podrà trobar, entre d’altres: llocs
històrics per visitar; o informació
de la Ruta Rodoreda Romanyà.
CALONGE

GiroPark gestionarà la
zona blava municipal
L’edifici, ubicat al carrer Fort, fa un mes que té les obres aturades.

CALONGE | DdG

net detecten ﬁns a 11 motius pels
quals havien d’impugnar l’obra, la
qual demanaven que s’aturés. Per
un costat, hi ha l’excés d’alçada de
l’ediﬁci en construcció (sostenen
que supera en més d’un metre l’alçada que es va autoritzar); i que el
promotor no ha respectat la recomanació de Patrimoni ni de la llicència d’obres de conservar les fa-

çanes antigues de la construcció
preexistent.
Un altre dels elements destacats
que consideren que el projecte
de la nova casa vulnera és el que la
declaració de BCIN estableix per a
mantenir l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística. En

aquest sentit, la denúncia presentada a Cultura i l’Ajuntament apunta que els murs i les façanes tindran
un arrebossat que «no tenen res a
veure ni amb els materials ni amb
el cromatisme de la resta de l’entorn» de façanes de pedra i que la
teulada tindrà obertures quadrades i d’alumini, quan a la zona són
verticals i de fusta.

Maria dels Turers de Banyoles.

llac-Forallac. Era casat amb M. Cinta
Llambrich García i tenia una filla. Residia
a Calonge.  L’enterrament se celebrarà
avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la
parròquia de Vulpellac.

Santa Maria de Castelló d’Empúries.

GiroPark ha guanyat el concurs
de zona blava de Calonge i Sant
Antoni després de presentar-se a
la convocatòria i obtenir la millor
puntuació. GiroPark gestionarà
1.601 places d’aparcament durant
la temporada d’estiu, des de mitjans de juny ﬁns al 15 de setembre,
i es contractaran 11 persones per
realitzar tasques de controlador i
manteniment.

DEFUNCIONS
BANYOLES

GREGORIO ACEVEDO MEDINA
 Ha mort als 77 anys. Residia a Banyoles.  L’enterrament se celebrarà demà
dilluns, dia 15, a 2/4 de 12 del migdia, al
Tanatori de Girona.
JOAN TORRES SÁNCHEZ
 Ha mort als 78 anys. Estava casat

amb Josefina Velasco Tarifa i tenia nou
fills. Residia a Banyoles.  L’enterrament se celebrarà avui diumenge, a 1/4
de 10 del matí, a la parròquia de Santa

BLANES

ANTOÑITA DURÁN OROZCO
 Ha mort als 75 anys. Era casada amb
Juan Suárez Aguilar i tenia una filla. Residia a Blanes.  L’enterrament se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a
la parròquia de Santa Maria de Blanes.
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JOSEP RABAÑA AGUSTÍ
 Ha mort als 53 anys, natural de Vulpe-

EMPURIABRAVA

DORA DUFOUR
 Ha mort als 89 anys, natural de Leval-

Trahegnies (Bèlgica). Era vídua de Maurice
Déprez i tenia dos fills. Residia a Empuriabrava.  L’enterrament se celebrarà demà
dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de

FIGUERES

GRETCHEN FRIEDA SEDIN
 Ha mort als 92 anys, natural d’Alemanya. Era vídua de Peter Sedin i tenia dos
fills. Residia a Roses.  L’enterrament se
celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 5 de
la tarda, al Tanatori de la Funerària Empordanesa de Figueres.
DIEGO GORDO MORALES
 Ha mort als 87 anys, natural de San-

tiago de Calatrava (Jaén). Era casat amb
Luisa Galazo Ruiz i tenia dues filles. Residia a Figueres.  L’enterrament se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí,
al Tanatori de la Funerària Empordanesa
de Figueres.
JOSÉ EXPÓSITO PÉREZ
 Ha mort als 71 anys, natural d’Orgiva

(Granada). Era casat amb Mª Luisa López
Contreras i tenia tres fills. Residia a Figueres.  La cerimònia se celebrarà avui
diumenge, a 1/4 d’11 del matí, a la par-
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Ha mort cristianament a Girona, el dia 13 de juny del 2015,
a l’edat de 78 anys

Ha mort cristianament a Girona, el dia 13 de juny del 2015, a l’edat de 78 anys
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La seva esposa, Pilar; fill, Jordi i família tota
participen a les seves amistats i coneguts tan sentida pèrdua.
La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui diumenge, dia 14,
a 1/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies del Tanatori de Girona.

El seu espòs, Toni; fills, Lluís, Jordi i Anna; la resta de família; amics i companys participen a les seves amistats
i coneguts tan sentida pèrdua. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui diumenge, dia 14,
a 2/4 de12 del migdia, a la sala de cerimònies del Tanatori de Girona.

Sala de vetlla: Tanatori de Girona, Ctra. Sant Feliu, núm. 36, sala núm. 3.

Sala de vetlla: Tanatori de Girona, Ctra. Sant Feliu, 36, sala núm. 4
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