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Acaben els treballs per protegir del foc
29.000 hectàrees de l’Albera i cap de Creus
L’actuació s’emmarca en un projecte de col·laboració transfronterera i ha desbrossat una
zona de la Jonquera per frenar les flames i evitar grans incendis Es preveu actuar aquest any

al coll de Panissars i el 2020 al corredor d’infraestructures
CARME VILÀ LA JONQUERA

■ La Generalitat ha acabat els treballs forestals per protegir dels incendis . hectàrees de l’Albera, el coll del Pertús i cap de Creus.
S’han desbrossat  hectàrees per
ajudar a frenar les lames, sobretot
quan les ajuda el vent. L’actuació
forma part d’un seguit d’accions
dins un pla transfronterer. Se’n faran en altres punts els propers dos
anys, al coll de Panissars i al corredor d’infraestructures de l’AP- i
l’N-II. Es tracta de zones que han
patit grans incendis en les darreres
dècades.
Els treballs s’han fet al Mas de la
Comtessa, a la Jonquera. Han consistit en la reducció del combustible forestal per alentir la propagació del foc, i la millora d’un vial estratègic per facilitar-hi l'accés, ampliant la capacitat de treball dels
mitjans d'extinció. El projecte,
amb un pressupost de . euros, s'emmarca en el programa
transfronterer de Cooperació
Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis (COOPEREM).
Les actuacions tenen l’objectiu
de limitar l’abast dels grans incendis en situació de vent de tramuntana, que poden afectar potencialment l'Albera i el corredor d'in-

La zona on s’ha actuat a la
Jonquera, en una visita ahir.
GENERALITAT

fraestructures i els nuclis habitats
del coll del Pertús. Històricament
aquest ha estat un punt d’entrada
d’incendis des del vessant francès
almenys en quatre ocasions (,
,  i ).

Els cossos policials de la frontera
incorporen desibriladors
DdG LA JONQUERA

■ La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han incorporat dos desibriladors, un per cada cos policial,
per tal que els policies i guardies
civils que treballen en el pas fronterer de la Jonquera puguin actuar
amb garanties davant possibles
casos d’aturades cardíaques.
L’entrega s’ha fet en el marc del
projecte cientíic «Espanya, territori cardioprotegit» de la Fundació España Salud. El conveni té

com a objectiu facilitar als dos
cossos policials desibriladors alhora que se’ls facilita formació especíica sobre el seu ús i tècniques
de reanimació d’RCP.
L’entrega es va oicialitzar ahir
en un acte presidit pel subdelegat
del Govern a Girona, acompanyat
d’alts càrrecs tant de la Guàrdia
Civil com la Policia Nacional i responsables de la Fundació España
Salud, de Quirón Prevención i
l’alcaldessa de la Jonquera.

Dos ferits lleus en un accident
per una sortida de via a Lladó
C.V LLADÓ

■ Els Bombers van rescatar ahir
una dona atrapada al seu vehicle
a Lladó després d'accidentar-se en
sortir de la via. La dona i un segon
ocupant, una menor, van resultar
ferides lleus i van ser traslladades
a l'hospital de Figueres.
L’avís es va rebre a les . per
l'accident del vehicle al quilòme-

tre , de la GIP, a Lladó. Quatre dotacions de Bombers es van
desplaçar ins al lloc. La dona havia resultat atrapada mecànicament (perquè alguna part del vehicle no es podia obrir). Va caldre
dur a terme tasques d'excarceració per treure la persona atrapada.
Juntament amb l'altra ocupant,
van ser traslladades a l’hospital.

El  i  està previst realitzar treballs similars en dues àrees
estratègiques properes. Aquest
 a l'àrea del coll del Pertús-Panissars, en una superfície de ,
hectàrees, que ha de protegir una
àrea de . hectàrees des del
Pertús ins a Llers i Figueres.
S’hi invertiran ., euros
que també inclouen l’arranjament

d’un quilòmetre de vial i la construcció d’un passallís. El  es
farà també una intervenció a la
zona del corredor d'infraestructures (AP- i N-II), que ha de protegir
una àrea de . hectàrees.
El Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
ha portat a terme els treballs.
S’emmarca en el projecte trans-

fronterer de Cooperació Operativa d’Emergències i Prevenció
d'Incendis, en el qual participen el
Departament d’Interior, la Diputació, el Service Départemental
d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales i l'Oice National des Forêts
i el SIVU-Albères.
Esforços catalans i francesos
El projecte COOPEREM és resultat de la unió d'esforços de diversos departaments de la Generalitat i l’administració francesa. El
projecte, emmarcat en el programa INTERREG-POCTEFA , s'articula al voltant de tres eixos principals: desenvolupar una
gestió coordinada del risc d'incendis; desenvolupar una resposta
transfronterera ràpida, eicaç i segura davant les emergències, i
aplicar una estratègia d'anticipació conjunta davant el risc d'incendis. El pressupost és de , milions i el  els aporta la UE.
En el Projecte Cooperem hi participen set socis: tres de catalans i
quatre de francesos (el Departament d'Interior , el Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, la Diputació de Girona, el Service Départemental
d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, l'Oice National des Forêts i
el SIVU-Albères).

ERC acusa l’alcalde de Llançà d’evitar
debatre les mancances de la policia
Els republicans i APL havien

sol·licitat un ple extraordinari
per tractar els greuges
denunciats pels agents
DdG LLANÇÀ

■ ERC de Llançà acusa l’alcalde,
Pere Vila, de denegar la celebració
d’un ple extraordinari sol·licitat
per l’oposició sobre les mancan-

ces de la Policia Local que van denunciar a través del sindicat SAPPL.
Agents del cos alertaven de
greus mancances de material i
personal a les dependències policials. Arran d’aquesta denúncia,
els grups a l’oposició d’ERC i APL
van sol·licitar formalment el passat  de desembre la celebració
d’un ple extraordinari monògraic
per tractar-ho. Els republicans re-

corden que la Llei de Règim Local
estableix l’obligatorietat de convocar-lo quan sigui sol·licitat per una
quarta part dels membres del ple.
Asseguren que aquest dilluns
s’esgotava el termini per convocar-lo i que l’alcalde «ha preferit
denegar la convocatòria perquè
diu que no són competència del
ple els assumptes inclosos a l’ordre del dia», diu Guillem Cusí
(ERC).

L’Escala debatrà el pas de poble a ciutat
DdG L’ESCALA

■ L'Escala acollirà el proper  de
febrer un simposi que pretén posar en valor els reptes que representa el pas de ser poble a ser ciutat. L’acte estarà estructurat en forma de diàlegs des de les perspectives de l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. Estarà obert a professionals i
interessats en tots aquests àmbits.
«Estem en un moment de canvi

i això exigeix relexionar i repensar
la governança en beneici del progrés i la cohesió social», va remarcar l'alcalde de l'Escala, Víctor
Puga, durant la presentació del
simposi ahir a la Diputació.
El simposi «Diàlegs x l'Escala.
De poble a Ciutat» es fa en format
de diàlegs per a cadascun dels temes, en què hi ha dos «dialogants»
i un moderador, permetent crear
l'espai idoni per a un debat dinà-

mic i enriquidor i, així, poder relexionar sobre els temes plantejats i trobar nous enfocs.
El simposi tindrà lloc a l’ediici
històric de l’Alfolí de la Sal de  hores a . hores i està organitzat
per l’Ajuntament de l’Escala amb
la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Diputació Girona, la Universitat de Girona i la Fundació Jordi Comas Matamala.

