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QUINA ÉS L’ENERGIA 
DEL TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT. 
Cadascun de nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i  
construir el futur que volem. I, avui, cadascun de nosaltres pot comptar amb 
aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.

What’s your power?

endesa.com
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Alt Empordà
comarca

Els CRACS de la UdG premien el Cap Norfeu
nn roses. El Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de 
Secundària  ha distingit dos alumnes de l’Institut Cap Nor-
feu de Roses. Dani Santos i Mar Cortés han guanyat els pre-
mis a la millor recerca del camp  tecnològic i de la salut. n

guanya dos premis a la millor recercaY

Un grup de veïns de Palau-
saverdera ha constituït una plata-
forma per intentar aturar el crei-
xement urbanístic del municipi. 
Una quarantena de persones es 
van reunir divendres al Centre 
Cívic amb un objectiu prioritari: 
intentar aturar un projecte que 
preveu construir 79 habitatges 
a tocar del restaurant Casa Car-
meta. La urbanització inclouria 
quatre blocs de pisos i 15 cases 
unifamiliars, i Salvem Palau-sa-
verdera (és com s’ha batejat la pla-
taforma) considera que «pot tenir 
greus impactes socials, econò-
mics i ambientals per al conjunt 
del poble». A banda, també volen 
impulsar una revisió del POUM. 

Precisament la setmana passa-
da el ple de l’Ajuntament va apro-
var una suspensió de llicències 
pel termini d’un any al mateix 
sector SUD-3. La moratòria, que 
es va tramitar a petició d’un veí, 
va prosperar amb els vots a favor 
de l’equip de govern (Gent de Pa-
lau i Alternativa per Tothom) i les 
abstencions del PDeCAT.

Actualment el pla d’ordenació 
urbanística municipal qualifica 
aquest sòl com a urbanitzable per 
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Creen una plataforma per aturar 
les noves urbanitzacions a Palau

urbanisme. un promotor projectA lA construcció de 79 hAbitAtGes nous A tocAr del restAurAnt cAsA cArmetAY

Els veïns creuen que la 
moratòria aprovada pel 
consistori no és suficient 
i han impulsat una 
recollida de signatures

sector sud-3. el ple ha aprovat suspendre les llicències per un any al sector marcat amb taronja HORA NOVA

a ús residencial. El POUM, apro-
vat el 2012, preveu que el muni-
cipi pugui créixer, en la seva ves-
sant nord, fins als 5.000 habitants 
(actualment n’hi ha 1.400). Però 
els veïns consideren que quan es 
va aprovar «les perspectives de 
creixement eren altes, poc realis-
tes, segur, i estàvem en ple boom 
immobiliari».

Amb aquest mateix argument, 
el 19 de març un dels veïns va de-
manar la moratòria, i també va 
proposar al consistori que estu-
diï l’opció de modificar el POUM 
perquè els terrenys passin a ser no 
urbanitzables. Ara l’Ajuntament 
ha acordat la suspensió i aprofita-
rà per encarregar un informe tèc-
nic que determini si és procedent 
o no modificar el planejament.

d’Elisenda Blanco, Carme Mon-
tenegro i Toni Salamanca.

més polèmica al ple. D’altra ban-
da, el ple també va donar compte 
d’uns informes de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya que detecten 
irregularitats administratives en 
set dels vuit contractes que l’Ajun-
tament va fer el 2014. Es tracta de 
contractes que es van tirar enda-
vant amb informes desfavora-
bles de la secretària-interventora 
perquè no tenien partida pressu-
postària i, en alguns casos, tam-
poc seguien el procediment ad-
ministratiu previst per llei. Ara la 
corporació ha de decidir si els de-
clara nuls de ple dret i si exigeix 
responsabilitats a l’aleshores al-
calde, Narcís Deusedas. n

Però des de Sa lvem Pa lau-
saverdera consideren que la mo-
ratòria no és suficient. Demanen 
la suspensió definitiva del projec-
te «i estar alerta pels que puguin 
sorgir». També volen que l’Ajun-
tament que faci gestions amb la 
Generalitat perquè el munici-
pi quedi inclòs en les moratòries 
urbanístiques aprovades recent-
ment per a diversos municipis del 
litoral i prelitoral.

I per aconseguir el suport popu-
lar, han impulsat una recollida de 
signatures. De moment, s’hi han 
adherit la Iaeden, Unió de Page-
sos, el celler Mas Romeu i diver-
ses associacions del poble. A par-
tir d’ara, la coordinadora que es 
va crear divendres es reunirà ca-
da dimecres, sota la coordinadió 

La Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC) i les agrupacions 
col·legials d’Arquitectura i Sos-
tenibilitat i d’Arquitectes Urba-
nistes van organitzar divendres 
la jornada «Costa Brava: con-
text de la moratòria». Després 
d’unes intervencions inicials, 
l’arquitecte i urbanista Esteve 
Corominas va fer una contex-
tualització històrica de la Costa 
Brava, que va donar pas a una 
taula de debat. Hi van partici-
par l’arquitecte i cap d’Acció 
Territorial i Medi Natural de 
l’Ajuntament de Castell-Platja 
d’Aro, Jordi Espriu Fernàndez; 
l’advocat i tècnic Pablo Molina 
Alegre; l’ambientòloga Marta 
Ball-llosera, i l’arquitecte pro-
motor i president del Gremi de 
Promotors i Constructors d’edi-
ficis de Girona, Josep M. Coll. 
Per acabar, el secretari d’Hàbi-
tat Urbà i Territori, Agustí Serra, 
i la subdirectora general d’Es-
tratègies Territorials i Coneixe-
ment, Rosa Vilella, van explicar 
les característiques de la mora-
tòria i el nou Pla director. n
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Els arquitectes 
gironins debaten 
sobre la moratòria 
de la Costa Brava


