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La Iaeden porta al jutjat
l’Ajuntament de Cantallops per
no haver tancat una granja
a Segons els ecologistes l’explotació de 720 porcs incompleix les normatives
vigents a Interposen un recurs contenciós a l’Ajuntament per no haver actuat

Les víctimes del
feixisme a Sant
Feliu, presents
als seus carrers

E.C.
CANTALLOPS

L’agrupació ecologista Iaeden-Salvem l’Empordà i
un veí de Cantallops han
interposat un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament per no
haver actuat davant el que
qualifiquen “d’incompliments de la granja de porcs
dels Noguers” de Cantallops. Segons la Iaeden,
l’activitat existent de 720
porcs no compleix cap dels
condicionants ambientals
exigits per la llicència que
se li va atorgar el 2008, i a
més estaria tramitant una
ampliació d’activitat per
arribar a 1.222 caps. Entre
les principals mancances
denunciades hi ha el deteriorament generalitzat de
les instal·lacions, cobertes
d’uralita, incompliment
dels controls exigits, mancances en les fosses de purins que exigeix la normativa, manca d’instal·lacions de recollida d’aigües
plujanes, inexistència de
zones de desinfecció de vehicles, guals i instal·lacions, etc. A més de les
queixes que han rebut de
veïns per males olors, la
Iaeden denuncia que
aquesta situació posa en
entredit l’interès i la salvaguarda de les aigües del
municipi.
Per tot plegat l’estiu del
2016, l’entitat i 78 veïns de

a El govern local veu bé, amb matisos,

la moció de memòria que MES du al ple
Emili Agulló
SANT FELIU DE GUÍXOLS

La granja de porcs que segons la Iaeden no compleix els requisits ambientals ■ G. TUBERT / ACN

Cantallops van denunciar
aquests incompliments i
van reclamar el tancament
i la revocació de l’activitat
ramadera. Ara la Iaeden ha
fet un pas més i ha presentat un recurs contenciós
administratiu
contra
l’ajuntament de Cantallops per haver desestimat
per silenci administratiu
els escrits de denúncia presentats davant l’Ajuntament. A l’hora de tancar
aquesta edició, aquest diari no ha pogut contactar
amb l’alcalde de Cantallops, que és a l’estranger
per qüestions professionals, però la Iaeden va confirmar ahir que el recurs ha
estat admès a tràmit pel

jutjat contenciós administratiu de Girona.
Segons informa l’entitat ecologista, l’activitat
ramadera està situada a
tocar del nucli urbà de
Cantallops i amb habitatges existents a menys de
100 metres. A més, l’ampliació projectada és directament adjacent a una zona de sòl urbanitzable del
planejament vigent municipal i molt a prop de la riera d’en Torrelles i en una
zona de policia d’aigües.
Per tant, hi hauria un potencial risc de contaminació d’aigües i potencial risc
d’afectació a la salut humana per la proximitat de zones habitades. ■

Audiovisuals per a
sords als audiovisuals
de Palamós
Joan Trillas
PALAMÓS

L’àrea de Patrimoni de
l’Ajuntament de Palamós
ha apostat per l’accessibilitat de les persones sordes
als audiovisuals que donen la introducció, amb
imatges i so, als equipaments de la Capella del

La casa Irla, un lloc ja senyalitzat en memòria de l’expresident
però susceptible d’instal·lar-hi ara un dels llambordins ■ E.A.

Carme i l’Espai del Peix,
que estan coordinats i gestionats pel Museu de la
Pesca.
Amb aquest objectiu
s’han ubicat subtítols a la
pantalla, així com la imatge d’una intèrpret, la qual
transmet la informació i
els continguts d’aquest
audiovisual mitjançant la

Una imatge de l’audiovisual
que es pot veure a la Capella
del Carme ■ J.T.

L’excés de
nitrats a la
comarca
—————————————————————————————————

Per la Iaeden, Cantallops és
un clar exemple de “la passivitat de l’administració pública” davant la greu contaminació dels aqüífers per excés
de nitrats provinent de fonts
ramaderes. Segons l’entitat,
a l’Alt Empordà 34 municipis
estan designats com a zones
vulnerables amb aquesta
problemàtica. Per aquesta
raó, demana una moratòria
de les tramitacions de noves
granges o ampliacions de les
existents.

llengua de signes. El projecte s’ha dut a terme amb
la participació d’empreses
especialitzades, i ha tingut un cost global d’uns
1.700 euros. Amb aquestes accions, l’Ajuntament
de Palamós i el Museu de la
Pesca treballen per assolir
el dret d’igualtat d’oportunitats, i la no discriminació entre les persones que
tenen algun tipus de discapacitat sensorial i la resta
de la societat, per garantir
que aquests equipaments
culturals estiguin preparats per al gaudi de tota la
ciutadania, sense cap excepció. ■

El grup de Mes a l’Ajuntament de Sant Feliu du al
ple d’aquesta nit una moció perquè el municipi reconegui els veïns assassinats, represaliats o exiliats als camps de concentració del nazisme o pel règim feixista de Franco,
amb la iniciativa de col·locar llambordins amb les
dades de cada persona a
davant del seu darrer domicili registrat a la ciutat.
El text, d’entrada, prosperarà. El primer tinent
d’alcalde, Josep M. Muñoz
(PSC), admet que és una
iniciativa de memòria històrica que ja s’ha posat en
marxa en altres municipis,
com ara a Girona, on al gener ja van començar a instal·lar les “pedres de topa-

da” –Stolpersteine– ideades per l’artista alemany
Günter Demnig. Només
creu que cal condicionar
l’emplaçament d’alguns
llambordins al consens
amb els familiars, com ara
en el cas de l’exalcalde
Francesc Campà, antecessor seu, cas en què defensa
que el lloc més adient seria
a davant del consistori.
El regidor del MES, Pere
Albó, argumenta que “hi ha
nombrosa documentació
sobre els guixolencs que
van patir repressió”, amb
deu morts, d’una quinzena
internats en camps nazis, i
desenes de refugiats i exiliats, el més cèlebre dels
quals, el conseller i futur
president de la Generalitat
a l’exili Josep Irla. Els registres dels historiadors també xifren en nou el nombre
d’afusellats. ■

Suport econòmic per
a Càritas de la Bisbal
J.T.
LA BISBAL D’EMPORDÀ

El grup empresarial Solgironès, dedicat a l’energia
solar, a l’exportació, a l’alimentació i a la inversió, ha
finançat amb 10.000 euros els projectes que Càritas duu a terme a la Bisbal
d’Empordà i a una vintena
de municipis propers.
L’aportació del grup empresarial es destinarà a re-

forçar els serveis dedicats
a la infància (ajudes per a
la medicació, òptica, ortopèdia, material i menjador
escolar i transport), a ajudes bàsiques per a l’alimentació, a la gent gran
(acompanyament, escolta, conversa i afecte a persones grans) i a la reforma
de l’equipament de dutxes
per a persones sense llar o
amb problemes de pobresa energètica. ■

