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Local Comarques

n Una cinquantena d’alumnes 
de l’escola Mossèn Joan Batlle de 
Blanes han participat en les Jor-
nades de Recollida de Residus al 
Mar, organitzades pel Club de 

Vela de Blanes.  
L’acció s’ha impulsat conjun-

tament entre el programa de Vela 
Sostenible de la Federació Cata-
lana de Vela i el projecte Let’s Cle-
an Europe de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya (ARC).  

Let’s Clean Europe és una ac-
ció comuna a tot Europa per 
conscienciar sobre la quantitat de 
residus que es llencen de mane-
ra incontrolada a la natura i per 
mirar de revertir el problema. 

A Blanes, la recollida de deixa-
lles del mar va començar dime-
cres i es va allargar fins divendres, 
quan es van reunir al port del mu-
nicipi tots els residus recollits al 

llarg de la setmana. 
Els alumnes de cinquè de pri-

mària que hi han participat for-
men part del programa Esport 
Blau. Aquesta és una iniciativa 

del Club de Vela que es va enge-
gar l’any passat amb un altre cen-
tre escolar del municipi. I és que 
l’escola Mossèn Joan Batlle ha 
pres aquest curs el relleu l’escola 
Joaquim Ruyra, pionera en la im-
plementació de l’Esport Blau. 

L’objectiu del programa és fa-
cilitar la iniciació esportiva a l’en-
torn nàutic i marí mitjançant les 
embarcacions pròpies de les 
 Escoles de Vela. 

A més, es pretén educar mit-
jançant l’esport, potenciant el tre-
ball en equip, el respecte al medi 
ambient i el descobriment del 
 litoral català. 

El programa esportiu va co-
mençar el passat 3 de març i fina-
litzarà el 12 de maig, després que 
s’hagin realitzat nou sessions a 
bord i una de teòrica dins les au-
les de l’escola.

Alumnes d’una escola 
de Blanes recullen  
les deixalles del mar 

DDG. BLANES

u Aquest és un projecte 
conjunt de l’Agència de 
Residus de Catalunya i la 
Federació Catalana de Vela

Alumnes al port, durant les jornades de recollida. AJUNTAMENT DE BLANES

n La vegueria de Girona és la que 
té més habitatges buits en zones 
rurals. La Generalitat n’hi té 
comptabilitzats un total de 2.839, 
una xifra lleugerament superior a 
la de l’Alt Pirineu i Aran (vegueria 
on s’inclou la Cerdanya), que se 
situa en 2.754. Ja fa temps que els 
petits municipis d’aquests en-
torns rurals lluiten per evitar el 
despoblament. Amb l’arribada de 
la covid-19 i la implantació del te-
letreball, tanmateix, són cada cop 
més les persones que volen dei-
xar la ciutat per establir-se en un 
entorn rural, però es troben amb 
falta d’oferta d’habitatge. Als po-
bles petits sovint hi ha pisos tan-
cats i que es troben en mal estat, 
de manera que caldria una forta 
inversió per part de la propietat. 
Per tal de posar solució a aquesta 
situació i mobilitzar aquest parc 
d’habitatges en desús, la Genera-
litat ha impulsat el Programa 
d’accés a l’habitatge en el Món Ru-
ral. El secretari de l’Agenda Urba-
na i Territori de la Generalitat, 
Agustí Serra, i el director general 
de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral, Albert Alins, van presen-
tar dilluns el programa durant la 
segona sessió del Cicle d’Urbanis-
me i Territori que organitza 
l’Agrupació d’Arquitectes Urba-
nistes de Catalunya (AAUC) i la 
Demarcació de Girona del COAC, 
amb el suport del departament de 
Territori i Sostenibilitat.  

El pla s’està desenvolupant en 
dues fases. En primer lloc, es farà 
una prova pilot en la qual partici-
paran vint municipis de Catalu-
nya. Entre els requisits que han de 
complir, hi ha el de tenir menys de 
500 habitants o bé menys de 3.000 
repartits en deu nuclis de pobla-
ció o més. A més, cal que l’Ajun-
tament en qüestió pugui justificar 
que existeix una demanda per 
anar-hi a veure, exposant no no-
més les sol·licituds que han rebut 
sinó també quins són els plans de 

futur dels potencials habitants. 
En aquest sentit, segons va expli-
car Alins, no es tracta només 
d’una qüestió de vivenda, sinó 
que també volen aconseguir una 
major dinamització econòmica i 
social d’aquests territoris.   

De les comarques gironines 
s’han presentat cinc pobles per 
poder participar en la prova pilot: 
Palau de Santa Eulàlia, Vilade-
muls, Planoles, Ribes de Freser i 
Vallfogona del Ripollès, dels quals 
se n’escolliran quatre. Un cop 

s’hagi vist com funciona aquesta 
prova pilot, el projecte s’obrirà a 
la resta de petits municipis.   

El programa consta, en primer 
lloc, de dues línies d’ajudes eco-
nòmiques. D’una banda, hi hau-
rà ajudes per redactar el projecte 
de rehabilitació dels edificis, i de 
l’altra, diners destinats a realitzar 
les obres. Però la Generalitat no es 
vol quedar només en l’àmbit eco-
nòmic, sinó que també farà un 
acompanyament en la gestió 
d’aquests pisos, tot aplicant dife-

rents polítiques d’accés a l’habi-
tatge: masoveria rural, cessió 
d’ús, dret de superfície (que per-
met realitzar una construcció o 
disposar d’una que ja existeixi en 
propietat aliena durant un perío-
de de temps convingut), lloguer, 
propietat o copropietat. En cada 
cas, s’analitzarà quina és la fór-
mula més idònia. Segons va indi-
car Serra, en alguns casos, si no hi 
ha acord amb el propietari però la 
Generalitat considera que aque-
lla vivenda és molt necessària, pot 
arribar a l’expropiació.  En tot cas, 
sempre es tractarà d’habitatges 
destinats a vivenda habitual, no 
per convertir-los en segona resi-
dència.  

Segons va indicar Alins, l’ob-
jectiu, en aquesta primera fase, 
no és mobilitzar un gran volum 
d’habitatges, sinó poder arribar a 
aquells municipis als quals, per 
les seves característiques, els és 
més complicat mobilitzar els ha-
bitatges buits. Moltes vegades, els 
ajuntaments de pobles petits te-
nen un personal tècnic molt redu-
ït i per tant necessiten un suport 
important per part de la Genera-
litat.  

Serra destaca que és un pro-
grama «molt innovador» en ma-
tèria d’habitatge, que respon a la 
idea −molt arrelada dins la seva 
secretaria− de «reciclatge urbà», 
per tal de reaprofitar vivendes que 
estan buides i donar-los una nova 
vida.

Girona és la vegueria  
amb més habitatges buits 
o en desús en l’entorn rural 
u La Generalitat està impulsant un pla d’ajuts per rehabilitar-los i que 
puguin servir com a habitatge habitual per tal de dinamitzar el territori

El petit nucli deshabitat de Sant Marçal de Quarentella (Vilademuls), que està a la venda. ANIOL RESCLOSA

Palau de Santa Eulàlia, 
Vilademuls, Planoles, 
Ribes de Freser i 
Vallfogona del Ripollès 
s’han presentat com a 
municipis voluntaris  
per participar en la 
prova pilot 

LAURA FANALS. GIRONA

Habitatges buits o en 
desús en entorns rurals
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VEGUERIA XIFRA 

Alt Pirineu i Aran 2.754  

Comarques centrals 1.115 

Comarques de Girona 2.839 

Terres de l’Ebre 410 

Camp de tarragona  1.762 

Ponent 2.333 

Penedès 1.189 

Àmbit metropolità de Barcelona 103


