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PUBLICACIONS

Els meandres del
Fluvià, en un llibre
Els meandres del Fluvià és el
títol que rep la nova publicació
de les Guies de patrimoni local, que edita la Diputació de
Girona, mitjançant la qual es
posen a l’abast del lector els
trets identificadors i els recursos naturals i culturals de diferents indrets de les terres de
Girona. Aquest nou volum de
la col·lecció, el número 11, es
dedica a mostrar una visió panoràmica del patrimoni de les
poblacions empordaneses de
Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia i Sant Mori. El llibre ha es-

tat escrit conjuntament per
Josep Casas i Genover i Victòria Soler i Fuster. Entre altres
aspectes, el volum analitza la
situació geogràfica dels tres
municipis, repassa l’entorn
natural i fa una síntesi sobre
l’economia i la història del territori. Aquest vespre es presenta a la sala de ball de Sant
Mori (c/ Bonaire, s/n) amb la
presència del diputat Antoni
Solà, l’alcaldessa Modesta
Cucurull, Joaquim Tremoleda,
Toni Cobos i els autors del llibre. ■ REDACCIÓ
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Santi Vila (a l’esquerra), a la taula presidencial de la comissió parlamentària de Territori i Sostenibilitat ■ MARIA FERNÁNDEZ / ACN

El conseller Santi Vila diu
que elBullifoundation no
es pot deixar perdre
a Considera que es tracta d’un projecte de transcendència planetària i que s’ha
d’avançar amb el màxim consens a La decisió final és en mans de Ferran Adrià
ACN / E.C.
ROSES

L’endemà de l’anunci
d’una “parada tècnica” en
la tramitació del projecte
d’elBullifoundation,
el
conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila,
ha volgut deixar clar que el
projecte de Ferran Adrià a
la cala Montjoi de Roses no
està enterrat i que “no es
pot deixar perdre”. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies, Vila ha
assegurat que es tracta
d’un projecte de “transcendència planetària” que
“ha d’avançar amb el màxim consens”.
“Llimar les pors”
En el mateix sentit del que
ja avançava ahir Ferran
Adrià, el conseller considera que aquesta pausa en
la tramitació té com a objectiu buscar el màxim
consens al voltant del projecte que ha de convertir
l’antic restaurant en un
pol d’innovació gastronòmica. “Hem de veure si en
els pròxims mesos es poden llimar les pors, temences i discrepàncies”, ha dit
el conseller, en referència
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“Hem de veure si en
els pròxims mesos es
poden llimar les pors,
temences i
discrepàncies. S’ha
d’avançar amb el
màxim consens”

“Es tracta d’un
projecte de
transcendència
planetària; no es pot
deixar perdre”
Santi Vila
CONSELLER DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

La CUP ho vol aturar definitivament
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La CUP valora molt positivament que Ferran Adrià hagi
optat per demanar a la Generalitat l’aturada del projecte
de llei “feta a mida”. En un comunicat, la formació independentista considera, a
més, que si Ferran Adrià ja ha
manifestat que no tirarà endavant aquesta fase del projecte “no té cap sentit que
continuï la fase actual de tramitació de la llei”. Reclamen
que aquests tràmits s’aturin
de manera immediata i defi-

nitiva. Per la CUP, si la llei es
deixa “a punt per si es vol
aprovar més endavant” l’únic
que es farà és “congelar temporalment” el projecte i obrir
la porta a futures actuacions
d’aquest tipus. En aquest
sentit, la CUP recorda que
molts dels ajuntaments del
cap de Creus ja han manifestat que voldrien el mateix
tracte que elBullifoundation
per poder tirar endavant projectes que són incompatibles
amb el marc normatiu actual.

a les crítiques i a l’oposició
que ha creat el projecte entre els sectors ecologistes.
Si això s’aconsegueix,
Santi Vila ja ha avançat
que la Generalitat culmi-

narà la reforma legislativa
–una llei a mida– per donar cobertura legal a la
construcció d’aquest complex al cor del Parc Natural del Cap de Creus. Si

l’acord no arriba, el conseller deixa en mans del xef
Ferran Adrià decidir quin
serà el pròxim pas. “Si no
hi ha prou consens, serà a
ell, que correspondrà valorar si amb allò que permet
la normativa actual en fa
prou o si cal plantejar altres hipòtesis”, ha declarat.
Deures fets, pel govern
El conseller també ha volgut deixar clar que l’aturada en la tramitació s’ha fet
a iniciativa de Ferran
Adrià i que per part del govern “s’han fet els deures i
tot està a punt”. L’inici imminent d’una primera fase d’obres a cala Montjoi
(basant-se en el fet que es
poden ampliar les edificacions existents d’un 20%),
també ha estat confirmat
pel conseller: “Hi ha prou
marge, sense cap tipus
d’ajust ni modificació, perquè l’antic Bulli es pugui
modernitzar, posar al dia i
fer-hi unes mínimes ampliacions”, ha dit Vila. I ha
conclòs: “Per tant, el projecte ja ha començat, i és
imminent que s’iniciïn les
obres a partir de la planificació actual.” ■
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CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Campionat de vol en túnel
Trenta-nou equips procedents
dels Estats Units, Bèlgica,
França, Sud-àfrica, Anglaterra,
Finlàndia, Polònia, Espanya i
Suïssa competeixen des
d’ahir –al Túnel del Vent
d’Empuriabrava– en els Wind-

games 2015. Es tracta d’una
competició única a l’Estat en
aquesta especialitat esportiva
aèria. Avui tenen lloc les fases
finals, amb els millors dels 124
voladors que participen en
l’esdeveniment. ■ REDACCIÓ
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FIGUERES

La CUP tria els
candidats per a
les municipals
Des de dijous passat i fins
avui, dissabte, tots els figuerencs poden participar en la
tria dels candidats que formaran la llista de la CUP per a les
municipals. Totes les persones empadronades a Figueres
poden participar en la votació,
que es fa de manera presencial a la seu a la seu de la candidatura, a la plaça Triangular.
Avui a les 13 hores els precandidats que aspiren a encapçalar la llista es trobaran al lloc
de votació. Prèviament, i en
una votació telemàtica també
oberta a tothom, 20 precandidats –entre 58 noms proposats– havien acceptat sotmetre’s a la votació, que es tanca
avui i amb la qual es triarà les
5 persones que encapçalaran
la llista. Per la formació, la garantia més gran d’aquest procés és una alta participació, ja
que consideren que és l’element que legitima el projecte i
hi dóna força. ■ REDACCIÓ

ART

Editen un llibre
sobre els pintors
històrics de Llançà
L’Ajuntament de Llançà i el
Museu de l’Aquarel·la J. Martínez Lozano han editat el volum La porta d’entrada al cap
de Creus. Pintors a Llançà i els
seus entorns 1888-1970, de la
historiadora de l’art Mariona
Seguranyes. Es tracta d’una
passejada plàstica per la costa nord del cap de Creus, des
de Portbou fins a Sant Pere de
Rodes, l’indret menys estudiat
pictòricament i lloc plasmat
en pintures d’artistes com
Francesc Gimeno, Eliseu Meifrèn i Joaquim Terruella. El llibre es presenta avui, a les
11.30 h, a la Casa de Cultura
de Llançà. ■ REDACCIÓ

