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CORREU ELECTRÒNIC

DdG CORÇÀ

■ La Sala Municipal de Corçà va
acollir ahir l’acte de presentació
del primer catàleg conjunt d’em-
preses artesanes de cinc munici-
pis de l’Empordanet –La Bisbal
d’Empordà, Forallac, Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l’Heura,
Corçà i Ullastret– adreçat a un pú-
blic professional de diferents sec-
tors (hostaleria, decoració, distri-
buïdors...) amb l’objectiu que
contribueixi a generar negoci i
posi en valor l’artesania com a ele-
ment d’atractivitat i diferenciador
del territori.

L’alcaldessa de Corçà, Carme
Güell, va donar la benvinguda als
assistents en nom dels cinc muni-
cipis que formen part del Pla es-
tratègic de desenvolupament
econòmic local. Precisament, és a
partir d’aquest pla que sorgeix la
iniciativa de fer visibles les empre-
ses artesanes d’aquests pobles per

tal de multiplicar les oportunitats
de venda obrint-se a nous públics
i consolidar el sector de l’artesa-
nia, amb la ceràmica com a eix
central, com a factor que singula-
ritza el territori. 

Aquest catàleg és el resultat
d’un treball previ d’identificació i
cohesió del sector fomentant el
treball en xarxa. Hi ha una aposta

clara per part dels ajuntaments,
que estan duent polítiques muni-
cipals, per tal de fomentar i impul-
sar l’artesania del territori en totes
les seves vessants.

El catàleg recull un directori de
 empreses artesanes, que in-
clouen  artesans d’arts i oficis
acreditats dels cinc municipis,
classificat segons el repertori de

famílies d’oficis artesans del Con-
sorci d’Artesania, Comerç i Moda
de la Generalitat de Catalunya. El
catàleg està disponible en quatre
idiomes –català, castellà, anglès i
francès–, en format digital i també
imprès per ser distribuït en aque-
lles accions dirigides a públic pro-
fessional organitzades i/o on par-
ticipin els cinc municipis. Aquesta
edició ha comptat amb el suport
de la Diputació de Girona i del
Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya.

El Cap de l’Àrea d’Artesania de
la Generalitat de Catalunya, Xa-
vier Villas, va ser l’encarregat de
tancar l’acte. Villas va explicar que
aquest catàleg és una eina per
consolidar, en els diferents àm-
bits, el sector de l’artesania millo-
rant la seva competitivitat i valo-
ritzant la cultura artesanal i tradi-
cional del territori, entesa com a
una activitat econòmica. I va con-
cloure que aquesta iniciativa és
un salt qualitatiu en el sector ar-
tesà de la zona perquè demostra
que col·laborant conjuntament
entre artesans, cinc municipis i
vàries administracions es pot fer
conèixer l’artesania al món.

Cinc pobles de l’Empordanet editen el
primer catàleg conjunt d’empreses artesanes
La Bisbal, Forallac, Corçà,
Ullastret i Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní impulsen un pla
de desenvolupament local

Imatge de la presentació d’ahir del catàleg. MARC MARTÍ

CARLES TORRAMADÉ SANT FELIU DE GUÍXOLS

■ L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols ha suspès el concurs de
redacció del projecte del futur
Museu Thyssen de la ciutat. L’al-
calde, Carles Motas, ha acordat
desistir del procés a través d’un
decret d’Alcaldia després que
l’Ajuntament hagi acceptat les
al·legacions que va presentar la
representació gironina del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya. El regidor d’Urbanis-
me, Josep Saballs, ha manifestat
que aquesta suspensió pot provo-
car un retard en el procés de con-
tractació d’un mes o un mes i mig
ja que haurà de canviar respecte
del que havian plantejat inicial-
ment i reiniciar-lo.

L’al·legació estimada que va
presentar el Col·legi d’Arquitec-
tes, ha explicat Saballs, fa referèn-
cia al fet que aquest estiu hi va ha-
ver una modificació legislativa so-
bre la contractació de serveis per
a la redacció de projectes urbanís-
tics. El regidor ha exposat que la

modificació estableix que els con-
cursos per a la redacció de projec-
tes urbanístics han de tenir, ara,
dos passos: el primer, i obert a tot-
hom, és una selecció inicial de
cinc equips en funció dels seus
mèrits –és una «selecció objecti-
va», ha precisat Saballs–; en el se-
gon pas, els cinc equips escollits
presentaran les seves propostes i
en sortirà el que rebrà l’encàrrec
de l’Ajuntament.

El màxim responsable ganxó
d’Urbanisme ha manifestat que
en breu es publicarà de nou la li-
citació de la redacció del projecte
del futur Thyssen ja que les bases
seran, bàsicament, les mateixes
que ja hi havia –amb la incorpo-
ració de les modificacions que re-
cull la modificació legislativa–.

L’Ajuntament ganxó va treure a
concurs –ara suspès– la redacció
del projecte aquest  d’octubre.
L’import de licitació de la redacció
del projecte és de . euros
(amb l’IVA) i estableix un termini
de vuit mesos per entregar-se.

Sant Feliu suspèn el
concurs de redacció
del projecte del
Museu Thyssen
L’haurà de reiniciar després que hagi estimat
les al·legacions del Col·legi d’Arquitectes

C.T.B. SANT FELIU DE GUÍXOLS

■ Els Mossos d’Esquadra han
sancionat amb  euros la por-
taveu de la PAH Girona Salt, Marta
Afuera, per, «presumptament»,
negar-se a identificar-se i entorpir
les tasques dels agents el  de no-
vembre passat a Sant Feliu de Guí-

xols, concretament, al carrer Ja-
cint Verdaguer número , on hi
ha una casa ocupada de l’herèn-
cia dels Anlló. Afuera ha presentat
aquesta setmana al·legacions a la
sanció a la Delegació de la Gene-
ralitat a Girona, en les quals, a part
de negar les acusacions dels Mos-

sos, critica l’ús que la policia cata-
lana fa de la Llei Mordassa –Llei
Orgànica /, de  març, de
protecció de la seguretat ciutada-
na, aprovada amb els únics vots
del PP–: «Sabem de diversos casos
on l’aplicació de la Llei Mordassa
s’està duent a terme per part dels
Mossos d’Esquadra contra acti-
vistes pels drets socials que ac-
tuen de forma completament pa-
cífica, cosa que ens sembla d’una
enorme gravetat».

Quant als fets que li atribueixen
els agents que van ser presents a
l’actuació de Sant Feliu –«la de-
nunciada, durant tota l’actuació,
es va negar a identificar-se i va en-
torpir les tasques policials»–,
Afuera els nega –«no tindria cap
sentit que ho fes en aquell mo-
ment perquè he estat identificada
en nombroses accions durant els
darrers set anys que fa que formo
part de la PAH»–. Així, acusa els
agents de mentir i demana que
s’obrin actuacions administrati-
ves i penals contra ells per pre-
sumptes delictes de falsedat do-
cumental i de falsa denúncia.

Els Mossos multen amb 601
euros la portaveu de la PAH
Girona-Salt, Marta Afuera
Els agents afirmen que es va negar-se a identificar-se i va entorpir la
tasca policial en una actució a Sant Feliu L’activista diu que  menteixen

Imatge de la casa ocupada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, el 24 de
novembre de l’any passat, dia de la denúncia policial a Afuera. ACN

DdG CALONGE

■ L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Calonge i Sant Antoni
portarà al ple d’avui una proposta
d’ordenances fiscals que té com a
línia general contenir la pressió
tributària al municipi. En aquest
sentit, els impostos quedaran
congelats per l’any , i només
s’aplica un increment del ,
sobre la taxa d’escombraries per
poder garantir la qualitat del ser-
vei i ajustar els ingressos als cos-
tos. Així, tant l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI) de naturalesa ur-
bana com el de finques rústiques,
així com l’impost sobre Construc-
cions Instal·lacions i Obres, l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, l’Impost sobre l’Incre-
ment del Valor de Terrenys Ur-
bans o l’Impost d’Activitats Eco-
nòmiques es mantenen congelats
per l’any vinent, han informat
fonts municipals. 

L’única excepció és l’increment
en el rebut de la recollida d’es-
combraries d’un ,, el que sig-
nifica un increment anual de qua-
tre euros per habitatge, de manera
que el rebut passarà de  euros
a , ha informat l’Ajuntament.

El govern de
Calonge apujarà 
un 2,78% la taxa
d’escombraries


