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El Ministeri obliga a reiniciar els tràmits per
a les prospeccions davant del cap de Creus
 L’Estat es compromet verbalment a impulsar la protecció legal del corredor de cetacis entre els golfs de Lleó i València
GIRONA | PILI TURON

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient obliga la
multinacional francesa Services
Petroliers Schlumberger a reiniciar
els tràmits de la seva petició per
buscar gas i petroli al fons del Mediterrani, davant la Costa Brava i les
Balears. Així ho va informar el Ministeri dilluns, en una reunió que
va mantenir amb l’organització
balear Aliança Mar Blava; davant
la qual també es va comprometre
a impulsar la protecció del corredor migratori dels cetacis, cosa
que impediria realitzar prospeccions a la recerca d’hidrocarburs.
Aquestes decisions satisfan les
reivindicacions dels grups ecologistes que han recorregut contra el
projecte i alerten dels perills mediambientals dels sondejos sísmics al fons marí –aglutinats en la
plataforma Aturem les prospeccions–, i d’altres col·lectius contraris com la vuitantena que s’apleguen a l’Aliança Mar Blava. Entre els seus membres hi ha cinc

El canvi d’empresa promotora
de la recerca de petroli i gas
obliga a tancar un expedient i
a iniciar correctament el nou
A finals d’estiu, la Direcció
General de Sostenibilitat de
la Costa i el Mar ja va emetre
un informe desfavorable

ajuntaments balears, els Consells
d’Eivissa, Formentera, Mallorca i
Menorca, el Govern de les Illes Balears, nombroses empreses privades –sobretot relacionades amb les
activitats turístiques i marítimes–,
cooperatives i productors agrícoles, la Confederació d’associacions
empresarials de Balears, confraries
de pescadors, col·legis professionals i una nodrida representació
d’entitats de la societat civil, que
van des d’associacions de veïns a
grups ecologistes, Càritas o sindicats. A diferència de les comarques
de Girona, la mobilització a les Ba-

Gasolineres de Galp Energia
a Girona i Borrassà tindran
treballadors amb discapacitat
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lears implica tant la societat civil
com les administracions.
La reunió d’aquesta setmana
es va celebrar a la seu del Ministeri,
a Madrid, amb l’objectiu de tractar els diferents projectes de prospeccions petrolíferes al Mediterrani. Mitjançant un comunicat,
l’Aliança Mar Blava va denunciar
que «amenacen» i «posen en risc
el medi ambient i l’economia de les
Illes Balears i de la resta de Comunitats autònomes» amb riba al
Mediterrani.
Fa mesos que la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa
i el Mar no veu amb bons ulls l’útima petició per buscar gas i petroli
al Golf de Lleó, entre la Costa Brava i les Balears. Així ho demostra
l’últim informe desfavorable emès
per l’administració espanyola, que
va detectar errors en la documentació presentada per Services
Petroliers Schlumberger.
I ara, l’Aliança Mar Blava celebra
que el Ministeri hagi atès la seva
demanda i faci tornar a començar

 CiU considera que les
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Galp Energia i Grup Mifas han
ﬁrmat un contracte de prestació de
serveis, per un any prorrogable, per
a les estacions de servei que té
aquesta empresa a Pont Major
(Girona) i Borrassà.
Amb l’objectiu d’ampliar llocs de
treball entre el col·lectiu de persones amb discapacitat física, en
aquest acord, GiroPark i Tadiﬁ
(Centres Especials de Treball del
Grup Mifas) s’han compromès a
contractar sis persones amb discapacitat física, tres per a cada
gasolinera, que se seleccionaran a
partir de la borses laborals del

Grup Mifas. Aquests treballadors
s’encarregaran de prestar serveis
com l’atenció al client, el control de
la caixa, la inspecció de les instal·lacions o el repostatge de carburants.
Galp Energia, per la seva part,
oferirà rebaixes immediates de
0,040€ per litre en el preu del carburant a tots els membres del
Grup Mifas que tinguin la targeta
Galp Flota Business. Aquells que
vulguin beneﬁciar-se d’aquesta
col·laboració, han de sol·licitar la
targeta a les gasolineres de Pont
Major o Borrassà, o bé a la Seu
Central del Grup Mifas.

LA XIFRA

13 QUILÒMETRES
de distància del cap de Creus
El projecte de prospeccions petrolífers que afecta el golf de Lleó abasta una àrea marina que, pel que fa a
la banda catalana, s’apropa fins a tan
sols 13 quilòmetres de la Costa Brava. Per aquest motiu, entre les al·legacions en contra del projecte hi ha
entitats ecologistes gironines.
LA DADA

RELLEU D’EMPRESES
Renúncia de l’holandesa Seabird
i entrada de Schlumberger
El gegant petrolier francès
Services Petroliers Schlumberger ha agafat el relleu a l’empresa
noruega Seabird Explorations. Després que el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient arxivés
el seu projecte per raons burocràtiques, Seabird hi va renunciar.



El govern de Banyoles rebutja les
al·legacions de la CUP al pressupost
reclamacions del partit de
l’oposició són més de tipus
polític que de tipus legal

Representants de Galp Energia van signar l’acord a la seu de Mifas.

el procés, ja que considerava que
s’havia tramitat de manera irregular. La raó és que hi havia un expedient anterior obert, el corresponent a l’empresa que inicialment pretenia buscar hidrocarburs
al Golf de Lleó.
D’altra banda, els representants
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient es van
comprometre –encara que verbalment i sense concretar cap
data– a impulsar la declaració del
corredor migratori de cetacis, paral·lel a la costa que va entre els
golfs de Lleó i de València, com
una Zona especialment protegida
d’importància per al Mediterrani
(Zepim).
Aquesta va ser la primera petició que l’Aliança Mar Blava va
plantejar a la reunió de dilluns, en
la qual se’ls va informar que l’Estat té la intenció d’iniciar els passos per protegir legalment la zona.
Malgrat la inconcreció, els opositors als sondejos sísmics van valorar molt positivament l’anunci.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Banyoles ha desestimat
les al·legacions de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) al pressupost municipal del 2016 perquè,
d’acord amb l’argument donat pel
regidor d’Hisenda, es tracta de
reclamacions polítiques i no legals.
Després d’aquesta negativa, el ple
de dilluns va aprovar deﬁnitivament els comptes municipals.

La Casa d’Oficis de
Banyoles forma
deu persones
 L’AJUNTAMENT LLIURA ELS
DIPLOMES als alumnes de la formació d’aquest any a la Casa d’Oficis.
L’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, i el regidor del Programa de
Barris, Jordi Congost, van entregar
les acreditacions a les deu persones
que han acabat la Casa d’Oficis en
manteniment integral d’edificis,
habitatges i el seu entorn.

Aquest tràmit es va aprovar
amb els vots a favor de l’equip de
govern de CiU i del principal partit a l’oposició, Junts per BanyolesERC, que en el plenari anterior ja
va explicar que donava suport als
propers pressupostos de l’Ajuntament –tot i aclarir que no compartia el seu conjunt, encara que
s’hi han incorporat algunes propostes seves. La CUP va mantenir
la seva negativa, reforçada pel rebuig a les seves al·legacions, i ICVIndependents de Banyoles es va
abstenir de la votació.
Davant les al·legacions de la
CUP, el regidor d’Hisenda, Pau
Comas, va justiﬁcar la negativa
de CiU tot aﬁrmant que es tracta-

va de reclamacions polítiques i
no de contingut legal que ja es van
debatre en el ple de pressupostos –segons recollia ahir Ràdio
Banyoles.
Aquest posicionament va indignar la portaveu de la Candidatura d’Unitat Popular, Sandra Pazos, que va acusar l’equip de govern de manca de voluntat política de debatre els comptes.
Entre les demandes de la CUP
hi havia la reducció de la partida
pressupostària destinada a protocol o prioritzar la inversió en barris com la Farga, en comptes de reservar diners –800.000 euros– per
a la construcció de la nova comissaria de Policia.
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