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LA SELVA

Urbanisme dóna el sí a protegir el sòl de la
zona de Santa Ceclina i a evitar noves cases
 Es desclassifiquen unes 15 hectàrees d’aquesta urbanització que es converteixen en terreny no urbanitzable
DIARI DE GIRONA

VIDRERES

LA XIFRA

E.BATLLE

La Comissió d’Urbanisme de
Girona ha donat el sí a la protecció
del sòl de la urbanització de Santa Ceclina de Vidreres, després
d’aprovar-ne la seva desclassiﬁcació. En concret, es tracta d’unes
15 hectàrees que passen de poder
ser ediﬁcables –sòl urbanitzable–
a no ser-ho. Un fet que evitarà
per tant que es puguin construir
més cases en aquesta àrea de Vidreres, que llinda amb el terme
municipal de Caldes de Malavella.
Es tracta d’una àrea residencial
que va néixer als anys 70 i en què
els habitatges que s’hi han arribat
a construir ja van néixer amb una
situació irregular, perquè a les cases que hi ha construïdes no
compten amb els serveis bàsics
com són aigua, llum, entre d’altres.
A més es dóna el cas que Santa Ceclina es troba a tocar la zona de l’espai protegit del PEIN Massís de Cadiretes-l’Ardenya i està molt allunyat del nucli urbà, temes que
van ser determinants a l’hora de
decidir per part de l’Ajuntament l’aposta per a la seva desclassiﬁcació.
Amb la desclassiﬁcació, les catorze construccions actuals -cases
i barraques- es troben, segons la
modiﬁcació del Pla General relativa en aquest sector de Santa Ceclina i que es va aprovar el març
per part de l’ajuntament es consi-
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Es troben en situació irregular
Aquesta àrea residencial va néixer
els anys 70 i no s’ha densenvolupat
urbanísticament. No compta amb els
serveis bàsics i es troba a tocar de
l’espai protegit del Massís de Cadiretes i l’Ardenya, cosa que ha provocat
la protecció del seu sòl i desclassificació a no urbanitzable.

L’aprovació de la modificació
del Pla General es produeix
nou mesos després que
l’aprovés el ple de Vidreres

dera que «les ediﬁcacions de major presència tenen difícil d’obtenir una cèdula d’habitabilitat atesa l’existència dels servis bàsics necessaris». I per tant, es posa en
dubte que mai hagin comptat amb
llicència de construcció.
A més, una de les raons per les
quals l’ajuntament va demanar el
sí a la desclassiﬁació és que el Pla
parcial de les comarques gironines
demanava que s’extingeixi o redueixi el sòl no urbanitzable a la
zona. La modiﬁcació del Pla General es va aprovar el març amb els

La urbanització de Santa Ceclina va néixer els anys 70 i compta amb poques edificacions.

vots a favor de l’equip de govern
(CIU i VST-ERC) i el grup municipal del PSC i l’abstenció de la formació del PP.
Sense amenaça de creixement
I ara el desembre, la Comissió
d’Urbanisme de Girona hi ha donat el vistiplau perquè tal i com va
expressar el director General d’Urbanisme a Girona, Agustí Serra
després de la reunió amb la coDIARI DE GIRONA

Cinc restaurants
de Tordera, a les
Jornades del fesol
del ganxet

l’adhesió al Pla d’alcades ia
aprova i de forma definitiva
el pla d’acció per a l’energia
SANT HILARI SACALM | DdG

Un moment de l’acte de constitució de la seccció de la JNC.

La JNC crea un col·lectiu al
municipi de Lloret de Mar
LLORET DE MAR | DdG

Lloret de Mar compta amb un
col·lectiu de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), que es va
donar a conèixer dissabte. A més
es converteix en la primera secció
de la JCN que s’obre després del
Congrés celebrat el novembre a la
ciutat de Girona. En l’acte d’inauguració hi va assistir la presidenta de la JNC, Marta Pascal; el coordinador territorial de la JNC,
Xavier Pacheco; el cap comarcal de
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la JNC, Joel Comas; i el cap local i
comarcal de CDC a la Selva Marítima, Judith Bach i Ramon Ramos. L’acte també va comptar amb
l’alcalde de Lloret de Mar, Romà
Codina; i el diputat al Parlament de
Catalunya, Xavier Crespo, entre altres. Josep Gil de 20 anys és la
persona que s’ha escollit perquè lideri el projecte de la JNC a la població. Xavier Pacheco, va valorar
molt positivament l’obertura d’aquest nou col·lectiu a Lloret.

torn i en un bon lloc per haver patit el creixement d’urbanitzacions
extensives, com s’ha produït en altres àrea residencials. Així doncs
amb la desclassifació aquesta zona
quedarà protegida i les més de 15
hectàrees es converteixen en sòl no
urbanitzable i en el concepte de
zona de protecció forestal, per la
seva posició estratègica a tocar
de la zona protegida del Massís de
Cadiretes i l’Ardenya.

Sant Hilari es compromet a
reduir les emissions de C02
i apostar per sostenibilitat
 L’ajuntament ratifica

TORDERA | DdG

Més de 40 restaurants de dotze
municipis del Maresme, entre ells
Can Bruno, Can Pica, Beltran 9,
Can Casellas i Can Mingu de Tordera, participen en les jornades
gastronòmiques del fesol del ganxet que ﬁnalitzen el dia 31 de desembre. Aquesta iniciativa cerca
promocionar aquest producte
amb denominació d’origen protegida que cada any té més acceptació. Una prova és que, enguany, hi participen tres municipis més que l’any passat, segons informa Ràdio Tordera.
Per difondre les Jornades Gastronòmiques del Fesol, el Consorci de Promoció Turística i el
Consell Comarcal, a través del
projecte Productes de la Terra Maresme, han editat un fullet que recull l’oferta de cada establiment
participant i set receptes de cuina
cedides diversos restaurants. Cada
recepta va acompanyada de la
proposta de maridatge amb vins
d’Alella. La publicació també recull
informació dels productors.

missió es tracta d’una modiﬁcació
del Pla General «correcta».
Amb aquesta canvi del planejament per tant s’evita el creixement d’aquesta àrea que no ha tingut consolidació urbanística malgrat néixer els anys 70. Val a dir que
segons es justiﬁca des de l’informe
de la modiﬁcació del Pla General,
si s’hagués produït seria una àrea
amenaçada, ja que compta amb
un alt interès paisatgístic de l’en-

El ple de l’Ajuntament de Sant
Hilari Sacalm s’ha compromès a
apostar per a la sostenibilitat i a diminuir les emissions de diòxid de
carboni (CO2) en un 20% abans de
l’any 2020. Així ho va segellar el ple
amb la ratiﬁcació de l’acord de la
Junta de Govern Local del 21 de
novembre pel qual es va aprovar el
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible ( PAES) d’aquesta població,
redactat en el marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a la sostenibilitat.
En el ple de desembre, es va
aprovar aquest acord deﬁnitivament després que l’Ajuntament
de Sant Hilari s’adherís al Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses amb l’objectiu de reduir les emissions de
CO2. Després de presentar-se el re-

dactat deﬁnitiu del PAES de Sant
Hilari, que consta d’un inventari de
les emissions i un Pla d’Acció de
Sostenibilitat i una vegada s’ha
procedit a la seva a la seva corresponent revisió es va procedir a la
seva ratiﬁcació.
En el ple celebrat de febrer, tots
els regidors del ple de l’Ajuntament
format per CiU, ERC i PIG van
votar a favor d’aquest acord. I és
que es van adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses que ha posat
en marxa la comissió Europea,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l’escalfament de la Terra, el mes de febrer d’aquest any.
El pacte va néixer després d’un
procés no formal de consultes
amb moltes ciutats europees. Així,
el consistori hilarienc va fer seus els
objectius de la Unió Europea per
l’any 2020 i adopta el compromís
de reduir les emissions de CO2 en
el seu territori en més del 20 per
cent per a 2020 mitjançant a la
creació de plans d’acció.

